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RESUMO

Introdução: A hepatite B é uma doença infecciosa comum de incidência mundial,
cujo  vírus  está  presente  no  sangue  e  nos  líquidos  fisiológicos  corporais  e  a
transmissão se dá por contato sexual, compartilhamento de objetos de uso pessoal,
por via parenteral e outros. Considerando o risco de transmissibilidade devido ao
maior contato com pacientes infectados, este estudo teve como objetivo analisar o
estado vacinal e nível de conhecimento relativos à hepatite B. Metodologia: Trata-
se de um estudo transversal, realizado em um hospital da rede municipal de saúde
em Codó (MA). Aplicou-se um questionário relacionado ao nível de conhecimento,
estado  vacinal  e  medidas  de  biossegurança  referentes  à  hepatite  B  para  os
profissionais de enfermagem. Todos aceitaram participar da pesquisa, totalizando 35
participantes.  Resultados  e  Discussão:  A  porcentagem  de  profissionais  com
estado vacinal completo foi de 82% e 54% apresentou positividade para o marcador
de  imunidade  Anti-HBs. Quanto  ao  manuseio  de  materiais  perfurocortantes  e
descarte  dos  resíduos,  83%  receberam  treinamento  e  todos  afirmaram  utilizar
rotineiramente EPI.  Conclusões:  Os profissionais majoritariamente compreendem
os riscos associados à infecção por hepatite B, entretanto, os resultados apontam a
possibilidade  de  melhorias  na  implantação  de  estratégias  que  visem  maior
prevenção e controle da infecção pelo HBV, tal como a realização de treinamentos e
programas de educação continuada.

Palavras-chave – Epidemiologia; Saúde Pública; Vacinação.
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ABSTRACT
Introduction: Hepatitis B is a common infectious disease of worldwide incidence,
whose virus is present in blood and body physiological fluids and is transmitted by
sharing sharps, parenterally and others. Considering the risk of transmissibility due to
greater contact with infected patients, this study aimed to analyze the vaccination
status  and  level  of  knowledge  related  to  hepatitis  B,  such  as  verifying  biosafety
measures  adopted  by  health  professionals  at  a  public  hospital  in  Codó-MA.
Methodology: This  is  a  cross-sectional  study,  carried  out  in  a  hospital  in  the
municipal  health  network  in  Codó  (MA).  A  questionnaire  related  to  the  level  of
knowledge,  vaccination status and biosafety measures related to  hepatitis  B was
applied to nursing professionals. All accepted to participate in the research, totaling
35  participants.  Results  and  Discussion: The  percentage  of  professionals  with
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complete  vaccination  status  was  82%  and  54%  were  positive  for  the  Anti-HBs
immunity  marker.  Regarding  the  handling  of  sharps  and  disposal  of  waste,  83%
received  training  and  all  said  they  routinely  use  PPE.  Conclusions: Most
professionals understand the risks associated with hepatitis B infection, however, the
results point to the possibility of improvements in the implementation of strategies
aimed  at  greater  prevention  and  control  of  HBV infection,  such  as  training  and
continuing education programs.

Keywords – Epidemiology; Public Health; Vaccination.
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INTRODUÇÃO

As hepatites virais são doenças infecciosas comuns que apresentam grande impacto
mundial sobre a saúde pública. São consideradas as principais doenças hepáticas,
podendo levar a complicações graves, como cirrose e carcinoma hepatocelular, e os
principais agentes envolvidos são os vírus da hepatite A, B, C, D, E. Dentre eles,
destaca-se o da hepatite B (HBV). Presente no sangue e nos líquidos fisiológicos
corporais,  sua  transmissão  se  dá  por  via  parenteral,  pelo  compartilhamento  de
objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e depilar, seringas e escovas de
dente, por contato sexual, transmissão vertical, entre outras. O vírus age infectando
e danificando o fígado, causando os sintomas clássicos de icterícia e liberação de
enzimas hepáticas. Pode se apresentar nas formas aguda e crônica, sendo agudas
as de curta duração, e em ambas as manifestações clínicas variam (BRASIL, 2020;
MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2017; VIANA et al., 2017).

Devido ao contato constante que ocorre entre os profissionais da saúde e pacientes
infectados, é necessário cuidado redobrado para que os índices de contaminação
entre  eles  sejam  os  menores  possíveis.  Faz-se  necessário  o  uso  de  materiais
preventivos,  juntamente  com  a  aderência  às  medidas  de  precaução  padrão,
consciência  e  cuidado  para  sanar  tais  perigos  (PEREIRA et  al.,  2017).  Hoje,  a
vacinação é a principal forma de prevenção da transmissão do HBV nas unidades de
saúde,  a  qual  visa  proteger  não  apenas  os  trabalhadores,  mas  também  seus
familiares  e pacientes.  Essa vacina  está disponível  no  Sistema Único  de Saúde
(SUS)  para  todas  as  pessoas,  independentemente  da  idade.  Para  a  população
adulta, o esquema completo recomendado é a aplicação de três doses (BRASIL,
2020; NUNES et al., 2015). Além da vacinação, tem-se ainda os exames sorológicos
Anti-HBs para verificação da presença de anticorpos circulantes. Souza et al. (2015)
afirmam  que  entre  esses  profissionais  que  estão  mais  expostos  às  doenças
transmissíveis, é essencial a garantia da imunidade por meio da realização destes.

Apesar da disponibilidade nos serviços do SUS, verifica-se que a situação vacinal
dos  profissionais  de  saúde  ainda  apresenta  problemas  associados  à  adesão
(BARBOSA  et  al.,  2017).  Considerando  o  exposto,  o  presente  estudo  objetivou
verificar  o  nível  de  conhecimento  sobre  o  risco  de  contaminação  pelo  vírus  da
hepatite  B,  o  estado  vacinal  e  as  medidas  de  biossegurança  utilizadas  pelos
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profissionais de enfermagem em um hospital da rede pública de saúde do município
de Codó-MA.

METODOLOGIA

O estudo realizado foi do tipo transversal, desenvolvido em um hospital público da
cidade de Codó no estado do Maranhão, em novembro de 2017, abrangendo os
profissionais de enfermagem nas funções de auxiliares, técnicos e enfermeiros. 

A coleta  de  dados realizou-se  mediante  solicitação de autorização  da  direção  e
coordenação  do  hospital  e  assinatura  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e
Esclarecido por partes dos profissionais. De acordo com os princípios éticos, foram
tomadas todas as devidas precauções para que a confidencialidade e a privacidade
dos participantes envolvidos nessa pesquisa fossem preservadas.

A pesquisa deu-se de forma descritiva, com abordagem quantitativa, buscando-se
informações a respeito do tema para avaliar o grau de conhecimento e os métodos
adotados  pelos  profissionais  da  rede  municipal  de  saúde.  O  questionário  foi
elaborado com sete perguntas, com o objetivo de coletar dados como: idade, sexo,
categoria  profissional,  estado vacinal,  grau de conhecimento  sobre a hepatite  B,
além das medidas de biossegurança adotadas por eles nas áreas de atendimento
aos pacientes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi realizado com 35 profissionais da área de enfermagem que atuam na
instituição. Todos os convidados aceitaram participar, com isso, o grupo avaliado
corresponde  a  100%  do  público  alvo.  A  categoria  profissional  com  maior
representação  foram  técnicos  em  enfermagem  (83%),  seguidos  por  enfermeiros
(14%) e auxiliares (3%). 

Em relação ao nível de conhecimento sobre a hepatite B, 89% compreendia que é
uma doença de fácil contaminação na ocorrência de acidente com material biológico
e 91% entendem que o HBV pode estar presente no sangue e em fluidos corpóreos
contendo  ou  não  sangue.  Esses  resultados  corroboram  com  diversos  outros
desenvolvidos em outras regiões do país (BARBOSA et al.,  2017; NUNES et al.,
2015; SANTOS et al., 2018; SOUZA et al., 2018), os quais apontam a importância
de  melhorias  relacionadas  às  medidas  preventivas  adotadas,  visando  maior
conhecimento  por  parte  dos  profissionais  quanto  aos  riscos  aos  quais  estão
expostos no ambiente de trabalho.

Quando questionados sobre a utilização de equipamentos de proteção individual
(EPI) para realização das suas atividades em atendimento aos pacientes, todos os
profissionais afirmaram utilizar. O HBV apresenta grande potencial de infectividade,
desse modo, os envolvidos na área da saúde devem se comprometer a realizar os
procedimentos clínicos padrões, como o uso de EPI (PEREIRA et al, 2017).

Referente à cobertura vacinal, 97% afirma ter tomado pelo menos uma dose, 82%
declarou estar  com estado vacinal  completo  (3  ou  mais  doses)  e  18% tomaram
menos de 3 doses ou desconhecia o seu estado vacinal (Tabela 1).
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Tabela  1:  Dosagem vacinal  dos profissionais  de  saúde em um hospital  da  rede
pública, Codó-MA.

Fonte: SANTOS, et al., 2017.

No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde recomenda
a vacinação universal dos profissionais de saúde, incluindo-os como grupo de risco.
Assim, a prevalência ideal nesse público é de 100%. A porcentagem de participantes
com  estado  vacinal  completo  (82%)  apresentou-se  abaixo  da  ideal.  O  valor  foi
superior aos encontrados por Nunes e colaboradores (2015), de 69,8%, e por Garcia
e Facchini (2008), de 64,6%, e inferior ao de Barbosa et al. (2017), de 84,3%. Sabe-
se que os profissionais de saúde estão sob risco constante de exposição durante
atividades  ocupacionais  diárias  e  é  imprescindível  que  todos  eles  adotem essa
medida simples e reconhecidamente eficaz de prevenção.

Além  do  esquema  vacinal,  é  importante  que  saibam  se  estão  imunizados  pelo
exame de confirmação de imunização contra a hepatite B, o Anti-HBs. Dentre os
participantes, 54,3% afirmaram já ter realizado, apresentando positividade para o
marcador  de imunidade devido à vacinação prévia,  11,4% não se recordavam e
34,3% não realizaram o exame. A porcentagem encontrada para confirmação da
imunogenicidade foi maior que a de Nunes et al. (2015), de 37,1%, entretanto, seria
importante que essa forma adicional de prevenção fosse mais comum, em razão dos
riscos ocupacionais inerentes ao ambiente hospitalar.

Com relação  ao  manuseio  de  materiais  perfurocortantes  (agulhas  e  seringas)  e
descarte  dos  resíduos,  83%  receberam  treinamento  ou  orientação  sobre  como
realizar esses procedimentos e 17% responderam que não, resultado maior que os
de Nunes et al. (2015), de 60,2%, e de Oliveira et al. (2011), de 60,4%. É importante
ressaltar  que  hospitais  são  ambientes  de  elevado  risco  ocupacional  para  os
profissionais da saúde, os quais estão sujeitos a diversos tipos de acidente em seu
local  de  trabalho.  Acidentes  durante  manuseio  com  materiais  perfurocortantes
apresentam  formas  de  contaminação  biológica  com  o  HBV,  evidenciando  a
necessidade  da  adoção  de  práticas  seguras  de  manipulação  e  de  cursos  ou
treinamentos de capacitação para que recebam a orientação adequada de manuseio
desses materiais e minimizem os possíveis danos.

CONCLUSÕES

Conclui-se  que  os  profissionais  de  enfermagem da  instituição  pública  de  saúde
majoritariamente compreendem os riscos acerca de fatores associados à infecção
por  hepatite  B,  tal  como  da  importância  da  vacinação  e  outras  medidas  de
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biossegurança como formas de prevenção. Entretanto, tendo em vista a frequência
com a qual são expostos, é fundamental que tais medidas sejam adotadas em sua
totalidade,  garantindo  que  nenhum  desses  profissionais  estejam expostos  à
contaminação. Assim, os resultados obtidos apontam a importância de melhorias na
implantação de estratégias eficientes que visem a prevenção e controle da infecção
pelo HBV e de treinamentos e programas de educação continuada.
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