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HBSAG – Hepatite B

A hepa&te B é uma doença viral causada pelo Vírus
da Hepa&te B (HBV), que dá origem a uma doença
infecciosa. Normalmente é silenciosa e a&nge as
células do Lgado, causando-lhe uma inﬂamação. É
um vírus do &po DNA de ﬁta dupla que replica seu
material gené&co gerando moléculas de RNA de ﬁta
simples, pertencente à família Hepadnaviridae,
gênero Orthohepadnavirus.
É considerada uma Infecção Sexualmente

HEPATITE B

Transmissível (IST), uma vez que o vírus está presente
no sangue, sêmen e secreções vaginais, podendo ser
facilmente transmi&do para outra pessoa durante a
relação sexual desprotegida.

Manifestações Clínicas
Hepa&te B é uma doença viral, com quadro clinico infeccioso, adquirida através do contágio com o agente
transmissível HBV. Ocorre através do contato com sangue contaminado (conforme as vias parenteral,
percutânea e ver&cal), através do compar&lhamento de objetos como por exemplo lâminas de barbear,
escova de dente, materias médico hospitalares não esterilizados. A doença é transmi&da também por via
sexual, a presença do vírus da hepa&te B no sêmen e nas secreções vaginais facilita a passagem de
parKculas infectantes através das superLcies mucosas, durante a relação sexual. Dessa forma a hepa&te B é
considerado uma IST (infecção sexualmente transmissível).

Sintomas
A infeção aguda pelo vírus da hepatite B habitualmente não apresenta manifestação clínica, e quando apresenta,
os sintomas são comuns, como por exemplo cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele
e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Esses sinais costumam aparecer de 1 – 6 meses após a
infecção. Algumas pessoas infectadas pelo HBV desenvolvem hepa&te crônica, que gera uma inﬂamação
persistente do Lgado, que após alguns anos, resulta em complicações graves, como cirrose
hepá&ca ou câncer de Lgado.

Diagnós6co e tratamento
O diagnós&co é realizado através de exame de sangue para detectar a presença do vírus da hepa&te B na
circulação e também sua quan&dade. Esses dados são importantes para que o médico possa indicar o
tratamento adequado para cada paciente.
Além disso, pode-se realizar o diagnós&co da doença realizando uma pesquisa da presença ou ausência dos
anKgenos (Ag) e an&corpos (an&) no sangue, são eles HBsAg, HBeAg, An&-Hbs, An&-Hbc.
O tratamento da doença varia de acordo com a fase em que ela se encontra, sendo recomendado na
hepa&te aguda a realização de repouso, hidratação e cuidados com a dieta, já na hepa&te crônica o

tratamento normalmente é realizado com medicamentos prescritos pelo hepatologista, infectologista ou
clínico geral.

Prevenção
A prevenção da Hepa&te B pode ocorrer pela introdução da vacina através da via intramuscular. A
vacinação é a principal medida de prevenção contra a doença, sendo eﬁcaz e segura. No sistema único
de saúde (SUS) é disponibilizado a vacina nas unidades básicas de saúde.
Além da vacina, há outros cuidados que auxiliam na prevenção dessa infecção, como u&lizar preserva&vos
durante as relações sexuais e não compar&lhar objetos de uso pessoal como, lâminas de barbear e depilar,
seringas, escovas de dente, material de manicure e pedicure etc.

Teste rápido HBSAG - In Vitro
O HbsAg é o chamado anKgeno de superLcie do vírus, um marcador que indica infecção atual. Sua
produção é realizada em excesso pelo vírus, sendo empregado como teste para detecção da infecção por
HBV. É o primeiro marcador sorológico a aparecer, geralmente entre 7 a 20 dias antes do início dos
sintomas. Se permanecer posi&vo por mais de 6 meses, é um indica&vo de infecção crônica.
O teste é realizado com amostras de soro, os anKgenos de superLcie HBsAg presentes na amostra ligam-se
no conjugado gamaglobulina-corante formando um complexo anKgeno-an&corpo. Este complexo ﬂui pela
área absorvente da placa-teste, ligando-se aos an&corpos an&-HBsAg na área da reação posi&va (T),
determinando o surgimento de uma banda colorida rosa-clara. O teste possui alta sensibilidade e
especiﬁcidade e o resultado é liberado em 15 minutos.

Considerações Finais
A hepa&te B é uma das principais causas de doença hepá&ca, es&ma-se que por ano, ocorra de 500 mil a
1,2 milhões de pessoas com cirrose ou câncer primário no Lgado causados pelo vírus HBV. Devido a pouca
sintomatologia na infecção aguda, conclui-se que o teste rápido de HBsAg – EIC possui alta importância para
realizar a triagem da doença, devido ao teste possuir alta taxa de sensibilidade e especiﬁcidade. O teste
rápido é indicado para todas as pessoas que possuem vida sexual a&va ou situações de exposição, e que
es&veram expostas ao vírus através de sangue contaminado.
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