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RESUMO

Introdução: O número de idosos representa uma parcela crescente da população
devido ao aumento da expectativa de vida. Na epidemiologia, há diferenças
importantes, em relação aos casos de hepatites virais que acometem os idosos
quando comparados à população mais jovem. A Hepatite B é um problema de saúde
pública mundial e uma das principais causas de doença hepática avançada, como
cirrose hepática e hepatocarcinoma. O risco de hepatocarcinoma entre pessoas
infectadas pelo Vírus da Hepatite B é maior em homens com mais de 60 anos,
expostos cronicamente ao vírus. Alguns estudos apontam que a probabilidade de
cronificação e complicações são maiores nos idosos, sendo uma preocupação para a
saúde pública. Nota-se, todavia, escassez de estudos sobre Hepatite B para este
grupo etário, sendo o intuito deste trabalho acrescentar informações nesta direção.
Objetivo: Verificar a prevalência e fatores associados à infecção pelo vírus da
Hepatite B entre idosos. Métodos: Estudo transversal de base populacional, realizado
por meio de entrevista domiciliar e exames laboratoriais. Trata-se de amostra
representativa de idosos (60 anos ou mais) residentes no Município de São Paulo,
Brasil, participantes do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, no ano de 2010.
Resultados: No município de São Paulo, 14,7% (IC95%: 12,5-17,3%) dos idosos
apresentaram diagnóstico positivo para infecção por Hepatite B. Na análise
univariada, observou-se maior prevalência para Hepatite B no sexo masculino
(19,8%), faixa etária entre 80 anos e mais (19,4%), sem companheiro (16,5%),
residindo só (20,8%), com atividade sexual no último ano (19,8%). Na análise múltipla,
observou-se que homens (OR= 1,60; IC95%: 1,01-2,52), indivíduos que indicaram
morarem só (OR= 1,95; IC95%: 1,07-3,57) e pessoas idosas com relato de atividade
sexual no último ano (OR= 1,76; IC95%: 1,05-2,94) apresentaram maior probabilidade
de ter infecção pelo vírus da Hepatite B, em modelo controlado por idade e estado
civil. Conclusão: A constatação desses fatores pode servir de base para a
organização de ações educativas e a implementação de estratégias de prevenção da
Hepatite B direcionadas para essa população.

Descritores: Idoso; Hepatite B; Fatores associados; Saúde do idoso
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ABSTRACT

Introduction: The elderly represent a growing portion of the population due to the
increase in life expectancy. Epidemiologically, there are important differences between
the cases of viral hepatitis in the elderly and those of the younger population. Hepatitis
B is a public health concern in the whole world, and one of the major causes of severe
liver disease, such as cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. The risk of
hepatocellular carcinoma in the population infected by Hepatitis B virus is higher
among men with more than 60 years of age, with chronic exposure to the virus. Some
studies indicate that chronification and complications are more likely to occur in the
elderly, making this a health care concern. However, there is a shortage of studies on
Hepatitis B for this age group, and the purpose of this study is to add information in
this direction. Objective: To verify the prevalence and associated factors of the
Hepatitis B virus infection among the elderly. Methods: A cross-sectional populationbased study, accomplished through home interviews and laboratorial blood tests. This
is a representative sample of older adults residing in the city of São Paulo, Brazil,
participants of the “Health, Well-Being and Aging” Survey, in the year of 2010. Results:
In São Paulo, 14,7% (CI95%: 12,5-17,3%) of older adults showed positive diagnostic
for Hepatitis B virus infection. In the univariate analysis, the highest prevalence of
Hepatitis B was shown in the male population (19.8%), aged 80 or more years (19.4%),
with no partner (16.5%), living alone (20.8%), reporting sexual intercourse in the last
year (19.8%). In the multiple analysis, it was observed that men (OR = 1.60, 95% CI:
1.01-2.52), individuals living alone (OR = 1.95, 95% CI: 1.07-3.57) and elderly people
that reported sexual activity in the last year (OR = 1.76, 95% CI: 1.05-2.94) were more
likely to have Hepatitis B virus infection in a model controlled by age and marital status.
Conclusion: The realization of these associations can ground the organization of
educational practices and the implementation of strategies to prevent Hepatitis B virus
-infection in this age group.

Keywords: Elderly; Hepatitis B; Associated factors; Health of the elderly
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1 INTRODUÇÃO

A Hepatite B (HB) é uma infecção viral que afeta o fígado e pode causar
doença aguda e crônica. Os principais sintomas da infecção aguda pelo Vírus da
Hepatite B (HBV) são: náuseas, vômitos, mal-estar, febre, fadiga, perda de apetite,
dores abdominais, urina escura, fezes claras e icterícia (cor amarelada na pele e
conjuntivas). A hepatite aguda pode ser uma doença assintomática e passar
despercebida. Outro fato é que a maioria dos pacientes elimina o vírus e evolui para
a cura definitiva. Porém, em menos de 5% dos casos, o HBV persiste no organismo e
a doença torna-se crônica, podendo evoluir sem apresentar sintomas por muitos
anos. Quando os pacientes buscam o atendimento médico, na maioria das vezes, já
há sinais de insuficiência hepática crônica como icterícia, aumento do baço, acúmulo
de líquido na cavidade abdominal (ascite), distúrbios de atenção e de comportamento
(encefalopatia hepática). No entanto, a evolução dessa forma da doença depende de
alguns fatores, como a replicação do vírus, a resposta imunológica, o consumo de
álcool e a eventual infecção por outros vírus (BRASIL, 2017a).
O HBV é estável, resistente ao meio ambiente e pode sobreviver até 1 semana
fora do corpo humano. No plasma, sua vida média varia de 1 a 3 dias, enquanto nos
hepatócitos pode variar de 10 a 100 dias. O período de incubação da Hepatite B, isto
é, o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível ao vírus e o início
dos sinais e sintomas da doença varia de 30 a 180 dias (média de 60 a 90 dias)
(LOCARNINI, 2003, 2004; BRASIL, 2010).
O HBV é um vírus envelopado que pertence à família Hepadnaviridaee, cujo
material genético é armazenado sobre a forma de DNA dupla fita. É composto por três
tipos de antígenos, HBsAg, HBcAg e HBeAg, que, junto com seus respectivos
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anticorpos, colaboram para o diagnóstico da doença e na identificação de suas fases
(Figura 1). As respostas imunes humoral e celular podem levar à eliminação do vírus
e à cura da infecção aguda (LOPES e SCHINONI, 2011).

Figura 1 - Estrutura do Vírus da Hepatite B.

Extraído de: Sociedade Brasileira de Microbiologia, 2018.

O HBV apresenta alta infectividade e dentre os fatores associados à sua
transmissão estão: a) a via parenteral, como compartilhamento de agulhas e seringas,
procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, hemodiálises, tatuagens e piercings sem
as adequadas normas de biossegurança; b) relações sexuais sem proteção; c)
transmissão vertical da mãe portadora do HBV para o feto; d) acidentes
perfurocortantes (BRASIL, 2010; MELO e ISOLANI, 2011) e; e) contato com o sangue
ou outros fluidos corporais de pessoa infectada (WHO, 2018). Além do que, sua
evolução depende da resposta imune do hospedeiro, pois, tanto componentes
celulares, quanto humoral são necessários para eliminação do vírus (LOPES e
SCHINONI, 2011).
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A infecção pelo HBV apresenta um aspecto significativo, que é a possibilidade
de comprometimento sistêmico, implicando no desenvolvimento de quadros de
poliarterite, glomerulonefrite, polimialgia reumática, crioglobulinemia, dentre outras,
associadas à presença de imunocomplexos circulantes de mais de uma classe de
imunoglobulinas (CAVALCANTI e PARANÁ, 2006; DIENSTAG, 2008).
Os exames específicos são feitos por meio de métodos sorológicos e de biologia
molecular que identificam a presença de anticorpos e componentes do vírus (Quadro
1).

Quadro 1 - Interpretação dos marcadores sorológicos.
Marcadores Definição
HBsAg
Antígeno de
superfície do
vírus da Hepatite
B (HBV)

Significado Clínico
Primeiro marcador da infecção pelo HBV.
Aparece de uma a três semanas antes dos
sintomas.
Sua presença junto com o anti-HBc indica
presença de infecção.
Desaparece nos primeiros seis meses da
doença quando a evolução é para a cura.
Persistência por mais de seis meses indica
infecção crônica.
É o marcador de infecção recente, encontrado
no soro até 32 semanas após a infecção. No
entanto, esse marcador pode estar presente na
fase crônica quando houver reagudização da
infecção pelo HBV.

Anti-HBc
IgM

Anticorpo da
classe IgM
contra o HBV

Anti-HBc
ou
Anti-HBc
total

Anticorpo da
classe Ig total
(IgM + IgG)
contra o HBV

É o marcador de infecção passada que
caracteriza o contato prévio com o vírus,
permanecendo por toda a vida nos indivíduos
que tiveram infecção pelo vírus da Hepatite B. É
utilizado na triagem para a Hepatite B.

Antígeno que
indica replicação
viral

É o marcador que caracteriza a fase de
replicação viral. Sua positividade indica alta
infecciosidade.

HBeAg
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Quadro 1 - Interpretação dos marcadores sorológicos.
Continua
Marcadores Definição
Anti-HBe
Anticorpo contra
o HBeAg

Significado Clínico
Surge após o desaparecimento do HBeAg e
indica o fim da fase de replicação viral.

Anti-HBs

É o único anticorpo que confere imunidade ao
HBV. Está presente no soro entre a 1ª e a 10ª
semana após o desaparecimento do HBsAg,
sendo indicador de cura e imunidade. Está
presente isoladamente em pessoas vacinadas,
ou que receberam imunoglobulina anti-hepatite
B ou por transferência de anticorpos maternos
durante a gestação.

Anticorpo contra
o HBsAg

Extraído de: LONDRINA, 2010

No caso de infecção, são realizados exames laboratoriais inespecíficos que
incluem as dosagens de aminotransferases – ALT/TGP e AST/TGO – que denunciam
lesão do parênquima hepático. O nível pode estar até 25 a 100 vezes acima do normal.
As bilirrubinas são elevadas e o tempo de protrombina pode estar aumentado (TP>17s
ou INR>1,5), indicando gravidade.
A HB é um problema de saúde pública mundial, pois estima-se que 1/3 da
população global teve contato com o HBV em algum momento da vida e mais de 257
milhões são portadores crônicos. A maior incidência da HBV ocorre principalmente
em países em desenvolvimento e isso tem causado impacto importante na saúde da
população mundial, afetando também os sistemas de saúde (WHO, 2018).
A probabilidade da infecção se tornar crônica depende da idade em que a pessoa
foi infectada. Menos de 5% das pessoas adultas infectadas desenvolverão infecção
crônica e destes, 20 a 30% desenvolverão cirrose e hepatocarcinoma (CHC) (SHI et
al., 2005; EL-SERAQ, 2012; WHO, 2018). Estima-se que o HBV seja a causa de 60%
a 80% dos cânceres primários de fígado (BRASIL, 2005).
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O CHC acomete mais homens do que mulheres, com uma frequência três
vezes maior (TAUIL et al., 2012; BRASIL, 2018). As complicações relacionadas à
cronificação só se tornarão aparentes de 20 a 30 anos após a infecção (CHANG et
al., 1997; CHIEN et al., 2006).
No Brasil, nos últimos anos, vem aumentando a taxa de detecção de casos de
hepatites virais em decorrência do avanço no diagnóstico pelos serviços de saúde,
bem como pela maior sensibilidade do Serviço de Vigilância Epidemiológica (SVE).
De 2007 a 2015 foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) 269.283 casos confirmados de hepatites virais. Destes, 102.536
eram de HBV, sendo que 11.190 eram indivíduos com mais de 60 anos (BRASIL,
2015).
Embora haja a disponibilidade de vacinas eficazes, a infecção pelo HBV ainda é
preocupante na população (LOPES e SCHINONI, 2011; BRASIL, 2017a;
PYRSOPOULOS, 2018). As vacinas utilizadas rotineiramente em todo o mundo
mostram o grande avanço da medicina em relação à prevenção de muitas doenças
infecciosas e ao aumento da expectativa de vida das pessoas. A ação do Programa
de Imunizações tem conseguido amenizar doenças responsáveis por altos índices de
morbidade e mortalidade na população idosa (MALAFAIA, 2008).
As primeiras vacinas contra o vírus da Hepatite B foram licenciadas em 1982 e
eram derivadas de plasma de pacientes com infecção crônica, com HBsAg inativado
por métodos físico-químicos. A partir de 1986, as vacinas passaram a ser produzidas
com tecnologia de DNA recombinante e a inserção do plasmídeo contendo o gene
para o HBsAg dentro de uma levedura (Sacharomices cerevisiae) (SÃO PAULO,
2006). Na década de 90, foi recomendada sua incorporação nos programas de
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vacinações nacionais pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (LIAW e CHU,
2009).
A vacina contra hepatite B é segura, eficaz e concede imunidade a mais de 90%
dos indivíduos vacinados. A detecção de anticorpos antiHBs ≥ 10 UI/ml após a terceira
dose da vacina indica imunidade contra essa infecção (RIBEIRO e AZEVEDO, 2007).
No Brasil, em 1989, houve o início do controle da Hepatite B com a vacinação
na Amazônia Ocidental; tornou-se disponível em 1992 para os grupos de alto risco,
entre eles os profissionais da área da saúde. Em 1993, foram vacinadas todas as
crianças menores de 5 anos em Santa Catarina e Espírito Santo e ampliada para os
profissionais de risco do setor público; no ano de 1994, para os profissionais de risco
do setor privado. Em 1997, foi indicada para todos os menores de 15 anos, nas áreas
de prevalência da doença, como Amazônia, Santa Catarina, Espírito Santo e em
algumas regiões do Paraná. Em 1998, a vacinação ocorreu em todo o Brasil para
crianças a partir do nascimento (BRASIL, 1998). Foi incluída no calendário nacional
de vacinação em 1999 e progressivamente estendida a crianças e adolescentes
(RIBEIRO e AZEVEDO, 2007). Em 2001, ocorreu a sua ampliação para a população
com idade inferior a 20 anos e, em 2011, para a de 20 a 24 anos. A partir de janeiro
de 2012, até 29 anos, e em 2013, até 49 anos (BRASIL, 2013; DOMINGUES e
TEIXEIRA, 2013). O esquema de imunização contra o HBV para adultos é composto
de três doses da vacina por via intramuscular, com intervalo mínimo de um mês entre
a primeira e a segunda dose, e de seis meses entre a primeira e a terceira dose.
Desde 2016, a disponibilização gratuita da vacina contra Hepatite B encontra-se
ampliada para toda a população, independentemente da idade e/ou condição de
vulnerabilidade (BRASIL, 2017a).
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Ainda que com seu início no final da década de 80, o Programa de Imunização
para a HB passou a contemplar a população idosa somente em 2016. Considerando
as formas de contágio da HB, este grupo etário esteve exposto a doenças
infectocontagiosas durante décadas anteriores, por meio de atividade sexual sem uso
de preservativos e outras vias de infecção. Adicionalmente, devemos considerar que
estes indivíduos também estavam sujeitos à contaminação por transfusões
sanguíneas uma vez que o controle sorológico para HB passou a ser realizado, de
forma rigorosa, a partir de 1987 (GAZE et al., 2006).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
tendência de envelhecimento da população brasileira estabeleceu-se mais uma vez.
O número de pessoas com mais de 60 anos em 1991 era de 10,7 milhões de
brasileiros, em 2009 era 21,7 milhões e no ano de 2011, 23,5 milhões. Já em 2012,
esta faixa etária contabilizava 26,1 milhões (BRASIL, 2016). Entre 2012 e 2016, a

população idosa cresceu 16,0%, chegando a 29,6 milhões de pessoas
(BRASIL, 2017b). Estima-se que em 2050, o Brasil apresente 64 milhões de pessoas
idosas, correspondendo a 30% da população nacional, indicando acelerado processo
de transição demográfica (BRASIL, 2016).
No que concerne à HB no idoso, existem diferenças importantes na
epidemiologia, apresentação clínica e gestão das hepatites virais quando comparadas
aos indivíduos mais jovens. A probabilidade de complicações da Hepatite B, que
culminam em aumento da mortalidade geral e anos potenciais de vida perdidos é
maior em populações idosas (TAUIL et al., 2012). Várias mudanças fisiológicas
associadas ao envelhecimento, maior prevalência de comorbidades e exposição
cumulativa ao vírus e hepatotoxinas ambientais podem contribuir para os piores
resultados de hepatites virais em idosos (CARRION e MARTIN, 2012).
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Embora a Hepatite B não seja amplamente notificada em pessoas idosas, não
deve ser subestimada, porque há um maior risco de complicações ligadas ao vírus e
maior prevalência da doença com o envelhecimento. A detecção, acompanhamento e
tratamento devem ser realizados nesta população o mais cedo possível. Certamente,
a melhor prevenção continua a ser a vacinação universal (XIMENES et al., 2015;
VÉRONIQUE et al. 2016). Estudo que compara populações em relação ao status de
vacinação mostrou que população vacinada apresenta menor prevalência de infecção
por Hepatite B (PEREIRA et al., 2009).
Além da vacinação contra Hepatite B e de boas e homogêneas coberturas, é
necessária, em todo o mundo, a ampliação da capacidade técnica dos sistemas de
saúde em relação aos métodos diagnósticos, tratamento e implementação de ações
programáticas de controle das hepatites virais (BRASIL, 2011a).
Considerando a escassez de informação sobre a prevalência de infecção por
Hepatite B na população idosa no Brasil, inquéritos de base populacional que avaliem
este grupo etário são importantes ferramentas para o acompanhamento de doenças
transmissíveis, entre elas as Hepatites. Neste sentido, o Estudo Saúde, Bem-estar e
Envelhecimento (Estudo SABE) consolida-se como referência no acompanhamento
da população idosa no munícipio de São Paulo.
Este estudo foi idealizado no ano de 1999, pela Organização Pan-Americana
de Saúde (OPAS) para verificar as condições de envelhecimento populacional de sete
países da América Latina e Caribe. O Estudo SABE foi originalmente conduzido em
Bridgetown (Barbados); Buenos Aires (Argentina); São Paulo (Brasil); Santiago
(Chile); Havana (Cuba); Cidade do México (México) e Montevidéu (Uruguai) durante
o período de outubro de 1999 a dezembro de 2000 (PALLONI e PALAEZ, 2003). Em
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São Paulo, participaram 2.143 idosos nascidos antes de 1940 (LEBRÃO e LAURENTI,
2005).
A partir do ano de 2006, o Brasil deu continuidade ao estudo, caracterizando-o
como um Estudo longitudinal, de múltiplas coortes, com coordenação de professores
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e apoio da Fundação
de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Em 2006, foram reentrevistados 1.115 idosos participantes da coorte de 2000 e realizada reposição
amostral considerando idosos entre 60 e 64 anos, totalizando 1.143 indivíduos.
(Figura 2).

Figura 2 - Composição amostral total do Estudo SABE na perspectiva de múltiplas
coortes. São Paulo, 2018.

1

Em relação a baseline (2000): 649 óbitos, 139 não localizados, 51 mudanças, 11
institucionalizações e 178 recusas. 2 Inclusão de indivíduos de 60 a 64 anos. 3 Em
relação a A06: 267 óbitos, 40 não localizados, 35 mudanças, 10 institucionalizações,
78 recusas + 63 pessoas que participaram apenas em 2006 e 2010. 4 Em relação a
B06: 14 óbitos, 25 não localizados, 9 mudanças, 19 recusas + 11 pessoas arroladas
em 2006 mas entrevistadas apenas em 2010.
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No ano de 2010, uma nova onda do Estudo foi realizada com a reavaliação de
748 idosos participantes da Coorte A, 242 da Coorte B e a inclusão de 355 idosos
entre 60 e 64 anos, correspondentes à Coorte C, totalizando 1.345 indivíduos.
Inquéritos desta magnitude podem ser expressiva fonte de informação sobre a
saúde da população idosa. Considerando as características clínicas e epidemiológicas
da infecção pelo vírus da HB e sua relevância para o indivíduo idoso, torna-se
importante o desenvolvimento de pesquisas com enfoque nesta população, com
interesse voltado para a Saúde Pública.
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2 JUSTIFICATIVA

Embora a Hepatite B não seja amplamente notificada em pessoas idosas, não
deve ser subestimada, porque há um maior risco de complicações ligadas ao vírus e
maior prevalência da doença com o envelhecimento. A detecção, acompanhamento e
tratamento devem ser realizados nesta população o mais cedo possível.
Assim sendo, este estudo se faz relevante devido à importância em se conhecer
a prevalência da Hepatite B em idosos do município de São Paulo, e os fatores
associados à infecção pelo vírus da Hepatite B, possibilitando assim que medidas
preventivas sejam tomadas.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Determinar a prevalência da infecção por vírus da Hepatite B (HBV) e fatores
associados à infecção pelo vírus da Hepatite B entre indivíduos a partir dos 60 anos,
que participaram do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) no ano de
2010.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Descrever características da amostra de idosos com exame positivo para
Hepatite B dentre os participantes do Estudo SABE;
b) Analisar

a

associação

entre

características

demográficas

e

socioeconômicas e a infecção de Hepatite B;
c) Analisar a associação entre características e hábitos de saúde e a
prevalência de Hepatite B;
d) Analisar a associação entre hábitos sexuais e a prevalência de Hepatite B.
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1

DESENHO E POPULAÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, aninhado no Estudo
SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), um estudo longitudinal de múltiplas
coortes que desde o ano 2000 acompanha indivíduos com idade igual ou superior a
60 anos. A representatividade populacional dos idosos participantes do Estudo SABE
advém de processo de amostragem probabilística, de indivíduos entre 60 e 65 anos
(n=355), realizada no ano de 2010, acrescida da recuperação de indivíduos
previamente entrevistados nas coortes do ano 2000 (com idade a partir de 60 anos no
ano de 2000) (n=748) e 2006 (com idade entre 60 e 65 anos, no ano de 2006) (n=242),
totalizando uma amostra de 1.345 idosos, residentes no munícipio de São Paulo, no
ano de 2010.

4.2 AMOSTRA

Dentre o total de idosos participantes do Estudo SABE no ano de 2010, a
seleção da amostra final para o presente estudo levou em consideração os seguintes
critérios de inclusão e exclusão:
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Critérios de Inclusão
Foram utilizados dados apenas de idosos que:
 Concordaram com a coleta de amostra sanguínea;
 Apresentavam entrevistas domiciliares para o ano de 2010;
 Responderam ao questionário e não apresentavam comprometimento de
função cognitiva (avaliados segundo Mini Exame do Estado Mental Adaptado
– MEEM), ou através de respostas obtidas por meio de informante substituto;
 Assinaram TCLE para coleta sanguínea e entrevista.

Critérios de Exclusão
Foram considerados critérios de exclusão idosos com:


Material insuficiente para análise laboratorial;



Resultado de análise laboratorial inconsistente ou duvidoso;



Material não enviado para análise.

4.3 COLETA DE DADOS

No ano de 2010, procedeu-se a coleta de informações dos 1.345 indivíduos
com 60 anos ou mais, participantes do Estudo SABE. Os entrevistadores profissionais
foram treinados e capacitados para proceder entrevistas domiciliares. A coleta de
dados ocorreu em cinco etapas, em dias distintos:
1ª etapa - Visita domiciliar durante a qual um nutricionista e um dentista
avaliaram dados antropométricos, desempenho físico e exame odontológico,
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respectivamente, acrescidos de assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido;
2ª etapa - Os idosos foram convidados para participar da coleta de sangue e
urina. Mediante aceite, seriam incluídos na etapa 3;
3ª etapa - Coleta das amostras de sangue e urina;
4ª etapa - Entrevista domiciliar realizada com questionário padronizado dirigido
às condições e estado de saúde do idoso (Anexo 4);
5ª etapa - Entrevistador coletou dados do acelerômetro (CORONA et al., 2014).

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO

Desfecho
Com o objetivo de determinar a prevalência de Hepatite B nos indivíduos
participantes do estudo SABE, foi construída uma variável dependente dicotômica a
partir dos exames laboratoriais sanguíneos para Hepatite B.
As amostras de sangue e soro foram coletadas no domicílio e armazenadas a
-70ºC. Análises sorológicas foram realizadas por ensaios imunoenzimáticos (ELISA,
Bio-Rad, França) no laboratório do Centro de Referência e Treinamento DST/AIDSSP.
Foram pesquisados anticorpos contra o antígeno central do vírus da hepatite B
(Anti-HBc). Os testes positivos indicaram infecção pelo HBV, atual ou passada.
Nessas amostras também foram pesquisados os anticorpos contra o antígeno de
superfície do Vírus da Hepatite B (Anti-HBs) e/ou antígeno de superfície da Hepatite
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B (HBsAg). Exames que apresentaram resultado de Anti-HBc (+) de maneira isolada
ou conjuntamente com resultados HBsAg (+) ou Anti-HBs (+) foram considerados
positivos para infecção pelo vírus da Hepatite B passada ou presente (Quadro 2).

Quadro 2 - Resultados sorológicos utilizados na pesquisa.
Marcadores

Significado Clínico

Anti HBc (+)

Terceira fase da infecção aguda, recuperação ou
infecção crônica.

Anti HBc (+) e Anti HBs (+) Recuperação com imunidade.

Anti HBC (+) e HBs Ag (+)

Primeira ou segunda fase da infecção aguda ou
infecção crônica.

Elaborado pelo autor com dados da pesquisa, 2018.

Variáveis Independentes
Características socioeconômicas e demográficas:
- Sexo (feminino/masculino);
- Idade (categorizada em 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 ou mais);
- Escolaridade (foi analisada em anos de estudo, segundo as categorias 0 a 3
anos; 4 a 7 anos e 8 anos e mais de estudo);
- Estado civil (com companheiro: casados e amasiados, e sem companheiros:
viúvos, divorciados, separados e solteiros);
- Renda (verificada por questionamento ao idoso sobre a suficiência de seus
rendimentos para suas despesas diárias: sim, tem dinheiro suficiente para as
despesas diárias; não, não tem dinheiro suficiente para as despesas diárias),
- Condição de moradia (Mora só: Não/Sim).
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Características de Saúde e Hábitos de vida:
- Número de doenças crônicas relatadas (nenhuma, uma, duas ou mais);
- Índice de Massa Corpórea (eutrófico, baixo peso, sobrepeso, obeso);
- Autorrelato, a partir de informação médica, sobre ter tido Infecção
Sexualmente Transmissível (Não/Sim);
- Tabagismo (nunca fumou, já fumou, fuma atualmente);
- Alcoolismo (não ingere bebida alcoólica, de 1 a 3 dias/semana, 4 dias ou
mais/semana).
Hábitos sexuais:
- Atividade sexual no último ano (Não/Sim).
As doenças crônicas foram avaliadas quanto à presença de hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, depressão, doença coronariana, acidente vascular
cerebral, doenças reumáticas, sendo todas elas autorreferidas.
O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado com os dados de peso e altura,
medidos durante a entrevista do idoso e categorizado de acordo com a classificação
do IMC para idosos proposta pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS,
2002): IMC ≤ 23kg/m2 (baixo peso); de 23,1 a 27,9kg/m2 (peso adequado); de 28 a
29,9kg/m2 (risco para obesidade); e IMC ≥ 30kg/m2 (obeso).

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para descrição da amostra do estudo foram avaliadas distribuição absoluta
(dados brutos) e relativa (considerando ponderação amostral) para variáveis
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qualitativas. A prevalência de infecção pelo vírus da Hepatite B foi apresentado
segundo prevalência relativa e respectivo intervalo de confiança de 95%.
Para verificar associação entre desfecho de estudo e variáveis independentes
foram realizados testes qui-quadrado com correção de Rao-Scott. A correção de RaoScott envolve as diferenças entre as frequências observadas e esperadas,
considerando a ponderação da amostra.
Para verificar os fatores independentemente associados à prevalência de
Hepatite B foi proposta uma análise de regressão logística. Em um primeiro momento,
realizou-se análise univariada, na qual foram consideradas as variáveis que
apresentaram valor de p inferior à 0,20 no teste qui-quadrado e duas variáveis
conceitualmente importantes (idade e estado civil).
O modelo de regressão múltiplo foi constituído pelas variáveis com valor de p
menor ou igual 0,05, acrescidas de variáveis de ajuste.
A análise dos dados foi realizada por meio do software Stata, versão 13.1. Foi
adotado um alfa de 5% e intervalo de confiança de 95%. Considerando o peso e
desenho amostral com estruturas complexas, todas as análises foram realizadas
utilizando o comando survey.

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

De acordo com as diretrizes da pesquisa, o Estudo SABE foi submetido e
aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (COEP FSP/USP), conforme Pareceres apresentados nos
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Ofícios COEP/315/99 de 17/06/1999, COEP/86/06 de 14/03/2006 e COEP/23/10 de
05/03/2010 (Anexos 1, 2 e 3). Todos os participantes foram informados sobre o teor
do estudo e consentiram em participar respondendo o questionário, inclusive da coleta
de material sanguíneo (Anexo 5).
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5 RESULTADOS

Em 2010 foram entrevistados 1.345 idosos com mais de 60 anos, residentes
no município de São Paulo sendo que, 205 (15,2%) idosos foram excluídos, pois não
atenderam aos critérios de inclusão (devido ao material não coletado, material
insuficiente, resultado inconsistente ou material não enviado para análise). Portanto,
participaram deste estudo 1.140 (84,8%) idosos entrevistados no Estudo SABE de
2010. Dos 1.140 idosos, 976 não tiveram contato com o vírus da Hepatite B, enquanto
que em 164 idosos os resultados do exame de sangue foram positivos para Hepatite
B, correspondendo a uma proporção (ponderada) de 14,7% (IC95%: 12,5-17,3%).
Dentre os 164 idosos considerados casos, 78 apresentaram Anti HBc positivo,
correspondendo à terceira fase de infecção aguda, recuperação, falso positivo ou
infecção crônica. 81 apresentaram Anti HBc e Anti HBs positivos, o que indica
recuperação com imunidade. E cinco com Anti HBc e HBsAg positivos, sendo
indivíduos em primeira ou segunda fase aguda, ou infecção crônica (Figura 3).

31

Figura 3 - Fluxograma da composição amostral para o presente estudo.

1345

164 (12,2%) não coletado
30 (2,2%) material insuficiente
8 (0,6%) resultado inconsistente
3 (0,2%) não enviado para análise

Idosos entrevistados
2010

1140
Entrevistados +
amostra sanguínea

976 idosos
não tiveram contato com
Vírus Hepatite B

164 Casos




78 – Anti HBc(+)
81 – Anti HBc(+) e Anti HBs(+)
05 – Anti HBc(+) e HBs Ag(+)

Quanto às características sociodemográficas da amostra estudada, 60,1%
eram do sexo feminino; 42,1% pertenciam à faixa etária de 70-79 anos; 37,3% tinham
entre 4 e 7 anos de estudo; 53,2% tinham companheiro e 15,3% viviam sozinhos. Um
pouco mais da metade dos idosos, ou seja, 57,9% referiram ter renda suficiente para
cobrir as despesas diárias. Em relação à presença de doenças crônicas, 61,1%
relataram não ter nenhuma, 26,5% tinham uma e 12,4% queixaram-se da presença
de duas ou mais doenças crônicas. Quanto ao índice de massa corpórea 38,6% eram
eutróficos e 31,8% obesos. Questionados quanto ter tido Infecção Sexualmente
Transmissível, 96,6% referiram não ter tido; 51,0% nunca fumaram; 68,2% não
ingerem bebida alcóolica e 58,0% relataram não ter atividade sexual no último ano
(Tabela 1).
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Tabela 1 – Características sociodemográficas, condições de saúde, hábitos de vida e
sexuais da amostra (n=1140). São Paulo, 2010.
nº*

%**

Sexo

Feminino
Masculino

729
411

60,1
39,9

Idade

60-69 anos
70-79 anos
80 anos e mais

508
309
323

34,4
42,1
23,5

Escolaridade

Analfabeto
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 anos e mais

164
273
426
263

17,4
26,6
37,3
18,2

Estado civil

Com companheiro
Sem companheiro

567
559

53,2
46,8

Suficiência de renda percebida

Não
Sim

465
649

42,1
57,9

Mora só

Não
Sim

953
186

84,7
15,3

171
311
657

61,1
26,5
12,4

Número de
relatadas

doenças

crônicas Nenhuma
Uma
Duas ou mais

Índice de Massa Corpórea (ICM)

Eutrófico
Baixo peso
Sobrepeso
Obeso

412
158
157
327

38,6
15,7
13,9
31,8

Hepatite B

Não
Sim

976
164

85,3
14,7

Autorrelato sobre ter tido Infecção Não
Sexualmente Transmissível (IST)
Sim

1095
36

96,6
3,4

Tabagismo

Nunca fumou
Já fumou
Fuma atualmente

592
425
121

51,0
37,1
11,9

Alcoolismo

Não ingere bebida alcoólica
De 1 a 3 dias/semana
4 dias ou mais

809
258
71

68,2
23,9
7,9

Não
Sim

672
368

58,0
42,0

Hábitos sexuais
Atividade sexual no último ano

* Frequência absoluta pode conter dados faltantes (não sabe/não respondeu),
desconsiderados para análise e inferiores à 10% da amostra.
** Frequência relativa (%) apresentada segundo ponderação amostral.
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Na análise univariada, observou-se maior prevalência de diagnóstico positivo
para Hepatite B no sexo masculino (19,8%); 19,4% na faixa etária entre 80 anos ou
mais; 20,8% com baixa escolaridade (1 a 3 anos); 16,5% não têm companheiro; 16,2%
com relato de renda insuficiente; 20,8% moram só; 19,4% com 2 ou mais doenças
relatadas;

17,2% apresentaram sobrepeso de acordo com o Índice de massa

corpórea; 31,2% referiram ter tido IST; 17,6% são fumantes; 18,8% ingerem bebida
alcoólica de 1 a 3 dias por semana e 19,8% relataram atividade sexual no último ano
(Tabela 2).

Tabela 2 - Características sociodemográficas, condição de saúde, hábitos de vida e
sexuais da amostra segundo infecção por Hepatite B. São Paulo, 2010.
Não (%)
86,5
80,2

Hepatite B
Sim (%) p valor
13,5
0,030
19,8

Sexo

Feminino
Masculino

Idade

60-69 anos
70-79 anos
80 anos e mais

86,6
83,7
80,6

13,4
16,3
19,4

0,342

Escolaridade

Analfabeto
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 anos e mais

82,7
79,2
87,1
85,6

17,3
20,8
12,9
14,4

0,202

Estado civil

Com companheiro
Sem companheiro

84,4
83,5

15,6
16,5

0,760

renda Não
Sim

83,8
84,1

16,2
15,9

0,923

Não
Sim

86,3
79,2

13,7
20,8

0,033

Número
de
doenças Nenhuma
crônicas relatadas
Uma
Duas ou mais

84,3
84,9
80,6

15,7
15,1
19,4

0.647

Índice
de
Corpórea (ICM)

83,2
83,9
82,8
84,6

16,8
16,1
17,2
15,4

0.984

Suficiência
percebida

de

Mora só

Massa Eutrófico
Baixo peso
Sobrepeso
Obeso
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Tabela 2 - Características sociodemográficas, condição de saúde, hábitos de vida e
sexuais da amostra segundo infecção por Hepatite B. São Paulo, 2010.
Continua

Autorrelato sobre ter tido Não
Infecção
Sexualmente Sim
Transmissível (IST)

Não (%)
84,3
68,8

Hepatite B
Sim (%) p valor
15,7
0,366
31,2

Tabagismo

Nunca fumou
Já fumou
Fuma atualmente

84,5
82,7
82,4

15,5
17,3
17,6

0,844

Alcoolismo

Não ingere bebida
alcoólica
De 1 a 3 dias/semana
4 dias ou mais

88,9

11,1

0,247

81,2
84,9

18,8
15,1

85,4
80,2

14,6
19,8

Hábitos sexuais
Atividade
sexual
último ano

no Não
Sim

0,072

Foi realizado modelo de regressão logística univariada para verificar fatores
associados à infecção pelo vírus da Hepatite B. Os resultados apontaram as
características que aumentam a probabilidade dos idosos apresentarem a infecção
em questão, sendo estas: sexo masculino (OR= 1,63; IC95%: 1,12-2,39), idade de 80
anos ou mais (OR= 1,45; IC95%: 0,95-2,23), morar sozinho (OR= 1,66; IC95%: 1,042,64), e com atividade sexual no último ano (OR= 1,43; IC95%: 0,97-2,12) (Tabela 3).

Tabela 3 - Análise de regressão logística univariada para verificar fatores associados
à infecção pelo vírus da Hepatite B em idosos residentes no município de São Paulo.
São Paulo, 2010.
OR
Sexo
Idade

Feminino
Masculino
60-69 anos
70-79 anos
80 anos e mais

p valor

IC95%

Ref
1,63

0,012

1,12 - 2,39

Ref
1,21
1,45

0,394
0,088

0,78 - 1,89
0,95 - 2,23
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Tabela 3 - Análise de regressão logística univariada para verificar fatores associados
à infecção pelo vírus da Hepatite B em idosos residentes no município de São Paulo.
São Paulo, 2010.
Continua
Analfabeto
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 anos e mais

OR
Ref
0,77
1,21
1,08

Com companheiro
Sem companheiro

Suficiência de renda
percebida
Mora só

Escolaridade

p valor

IC95%

0,332
0,482
0,817

0,46 0,71 0,58 -

1,30
2,09
2,00

Ref
1,08

0,704

0,74 -

1,57

Sim
Não

Ref
1,07

0,721

0,73 -

1,57

Não
Sim

Ref
1,66

0,034

1,04 -

2,64

Número de doenças
crônicas relatadas

Nenhuma
Uma
Duas ou mais

Ref
0,94
0,98

0,770
0,947

0,60 0,58 -

1,47
1,65

Índice de Massa Corpórea

Eutrófico
Baixo peso
Sobrepeso
Obeso

Ref
0,76
0,97
0,90

0,359
0,935
0,644

0,42 0,53 0,56 -

1,36
1,80
1,43

Autorrelato sobre ter tido
Infecção Sexualmente
Transmissível (IST)

Não
Sim

Ref
1,49

0,369

0,62 -

3,59

Tabagismo

Nunca fumou
Já fumou
Fuma atualmente

Ref
1,46
1,39

0,289
0,068

0,76 0,97 -

2,54
2,19

Estado civil

Alcoolismo

Hábitos sexuais
Atividade sexual último
ano

Não ingere bebida
alcóolica
De 1 a 3
dias/semana
4 dias ou mais

1,20
2,04

0,404
0,065

0,78 0,96 -

1,85
4,34

Não
Sim

Ref
1,43

0,073

0,97 -

2,12

Ref
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Após ajustes, permaneceram como fatores associados à infecção pelo vírus da
Hepatite B, o sexo masculino (OR= 1,60; IC95%: 1,01-2,52), vive sozinho (OR= 1,95;
IC95%: 1,07-3,57) e teve atividade sexual no último ano (OR= 1,76; IC95%: 1,052,94). A variável estado civil permaneceu no modelo final de regressão logística como
variável de ajuste e a variável idade por apresentar tendência para significância
(Tabela 4).

Tabela 4 - Análise de regressão logística múltipla para verificar fatores associados à
infecção pelo vírus da Hepatite B em idosos residentes no município de São Paulo.
São Paulo, 2010.
Sexo

Idade

Estado civil

Mora só

Atividade sexual
último ano

OR

p valor

IC95%

Feminino
Masculino

Ref
1,60

0,045

1,01 - 2,52

60-69 anos
70-79 anos
80 anos e mais

Ref
1,34
1,67

0,224
0,057

0,84 - 2,16
0,98 - 2,83

Com companheiro
Sem companheiro

Ref
1,28

0,402

0,72 - 2,26

Não
Sim

Ref
1,95

0,029

1,07 - 3,57

Não
Sim

Ref
1,76

0,032

1,05 - 2,94
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6 DISCUSSÃO

No presente estudo, identificamos que 14,7% dos indivíduos acima de 59 anos
residentes no município de São Paulo apresentaram contato com o vírus da Hepatite
B em algum momento da vida. Dentre os fatores associados à infecção pelo vírus da
Hepatite B, verificamos que homens, indivíduos que indicaram morarem só e pessoas
idosas com relato de atividade sexual no último ano apresentaram maior probabilidade
de ter infecção pelo vírus da Hepatite B, em modelo controlado por idade e estado
civil.
Boletins epidemiológicos sobre o contágio de Hepatite B têm apresentado
crescente taxa de detecção da doença na população idosa (BRASIL, 2018). Deve-se
ressaltar que esta população vivenciou período de liberação sexual (na perspectiva
social), ocorrida nas décadas de 60 e 70 e o aparecimento da infecção pelo vírus da
Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV) nos anos 80. Ademais, estes idosos
sobreviveram a um período no qual o controle laboratorial necessário para transfusão
sanguínea não incluía testes para Hepatite B.
Ainda que estudos como de PEREIRA et al. (2009) indiquem que a vacinação
seja uma excelente estratégia de prevenção, não existiu a possibilidade de averiguar,
por meio de resposta autorreferida sobre vacinação, a prevalência desta imunização
nos idosos acompanhados pelo Estudo SABE.
A faixa etária que mais sobressaiu nesse estudo foi de 70-79 anos. Essa
mesma faixa etária foi a mais elevada entre os idosos pesquisados por MORETTO et
al. (2012) e CONFORTIN et al. (2017), ambos estudos realizados no Brasil.
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Idosos brasileiros apresentam baixo nível de escolaridade. Este dado é
observado em diferentes estudos (PILGER et al., 2011; CRUZ, 2012) e corroborado
para idosos residindo no município de São Paulo, onde 44% apresentam de zero a
três anos de educação formal e 37,3% de quatro até sete anos. Frente ao desfecho
de interesse, deve-se ressaltar que a oportunidade de educação formal ao longo da
vida é um fator protetivo frente a doenças transmissíveis (BATISTA et al., 2011).
Mais da metade dos idosos da amostra tem companheiro, informação
corroborada por PEREIRA et al. (2015), CAMPOS et al. (2016) e CONFORTIN et al.
(2017). Este dado deve ser observado com atenção haja vista que vínculo e apoio
familiar/social e uniões estáveis podem ser vistos como fatores protetores à atividade
sexual de risco.
Quanto à presença de doenças crônicas, parcela significativa de idosos
queixou-se da presença de uma, duas ou mais doenças crônicas. No estudo de
PEREIRA et al. (2015), a frequência de hipertensão e diabetes foi bem maior em
idosos acima de 80 anos. Já a presença de doenças crônicas fazia parte da vida de
mais da metade dos idosos no estudo de ALVES et al. (2016). De modo geral, a
maioria dos idosos são acometidos por doenças crônicas, especialmente a
hipertensão e o diabetes. CARRION e MARTIN (2012) ressaltam que piores
desfechos de hepatite viral podem ocorrer quando a infecção se dá em idosos que
apresentam comorbidades. Não tivemos como verificar a idade em que os indivíduos
adquiriram a infecção, possivelmente por esta limitação não observamos associação
similar.
Aproximadamente um terço da população desse estudo em relação ao índice
de massa corpórea eram obesos, enquanto que os resultados das pesquisas de
MORETTO et al. (2012) e de CONFORTIN et al. (2017) apresentaram taxas de
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obesidade em quase metade da população estudada. No estudo de PEREIRA et al.
(2015), para obesidade, a maior prevalência ocorreu em idosos de 60 a 69 anos e
nenhum idoso acima de 80 anos afirmou ser obeso. A transição epidemiológica vem
acompanhada de uma transição nutricional, atrelada ao aumento do consumo de
alimentos ultraprocessados e redução do nível de atividade física na população idosa
(LOUZADA et al., 2015; WULLEMS et al., 2016).
Quase a totalidade dos idosos desse estudo referiram desconhecimento sobre
ter tido alguma IST e isso vai de encontro ao que diz a literatura, quanto à
vulnerabilidade que pessoas com mais de 60 anos sexualmente ativas têm em adquirir
IST, inclusive a infecção pelo HIV, que são transmitidas, principalmente, através de
contato sexual desprotegido (OLIVI et al., 2008; BATISTA et al., 2011).
O principal fator de risco para IST em idosos é a prática sexual insegura, seja
pela não utilização de preservativos durante a vida ou pelo aumento da idade, que os
leva à diminuição do uso de preservativos nas relações sexuais (BRASIL, 2011b),
causado principalmente pelas dificuldades com o manuseio do preservativo e piora no
desempenho sexual (LAROQUE et al., 2011). Para MINICHIELLO et al. (2012), ainda
acontecem as repetitivas exposições a situações de risco, relacionadas ao aumento
das taxas de divórcio, viuvez, procura de parceiros sexuais na internet e aumento do
turismo sexual. Um outro fator coadjuvante ocorre pelo fato de profissionais de saúde
também deixarem de ofertar testes ou mesmo considerar um diagnóstico (PEATE,
2007), por não reconhecerem a sexualidade desta população. Assim, as campanhas
de prevenção e promoção à saúde relacionadas às IST geralmente são direcionadas
a população jovem, omitindo a população idosa (POYNTEN et al., 2013).
A ocorrência de casos de idosos com exames positivos para Hepatite B nesse
estudo, com taxa maior no sexo masculino, foi semelhante ao de outros estudos
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(SILVA et al., 2013; ANDRADE et al., 2017; TENÓRIO et al., 2017; BRASIL, 2017a).
O aumento de casos de Hepatite B em idosos, em ambos os sexos, ocorre em
consequência do aumento da qualidade de vida e do incentivo à socialização, que
facilitaram encontros entre idosos e multiplicidade de parceiros. Estes aspectos estão
fortemente associados aos avanços tecnológicos em saúde como medicamentos que
melhoram o desempenho sexual masculino possibilitando a manutenção e aumento
da atividade sexual entre os idosos (ANDRADE et al., 2017). Em contrapartida, o uso
de dispositivos para performance sexual não veio acompanhado de políticas de saúde
que alertem e ensinem a população idosa sobre os riscos da atividade sexual sem
proteção (SANTOS e ASSIS, 2011). A invisibilidade da prática sexual na velhice unese à resistência à prática do sexo seguro abrindo espaço para o aumento de casos de
IST na terceira idade, incluindo infecções pelo vírus da Hepatite B, que é transmitido
principalmente pela via sexual, representando 60,4% dos casos, no Brasil (SANTOS
e ASSIS, 2011; JUSTINO et al., 2014).
No que se refere à faixa etária, encontramos que a idade de 80 anos ou mais
apresentou tendência à significância, ou seja, um efeito borderline que indica
relevância epidemiológica da idade quando analisada a infecção pelo vírus da
Hepatite B em idosos. Em 2016, estudo do Ministério da Saúde, observou que 14,2%
dos casos de Hepatite B na população brasileira ocorriam em indivíduos com 60 anos
ou mais (BRASIL, 2017). Estudo de PAZ et al. (2015) realizado no Brasil, Nordeste e
Paraíba, mostrou um aumento no número de diagnósticos recentes de hepatites virais
transmitidas por via sexual em indivíduos com 60 anos ou mais. TENÓRIO et al.
(2017), observou que a incidência de Hepatite B na faixa etária de 60 a 64 anos,
embora menor que na faixa de 20 a 59 anos, se mostra superior à incidência na faixa
de 15 a 19 anos, uma população jovem, em plena atividade sexual e produtiva
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economicamente, evidenciando que os idosos estão sim mantendo uma vida sexual
ativa e por isso precisam de atenção e acompanhamento mais próximos.
Frente ao acelerado processo de envelhecimento populacional, políticas de
saúde devem priorizar a educação em saúde, reforçando informações sobre
sexualidade e proteção individual durante ato sexual em populações a partir de 60
anos. Esta prevenção estendida poderá minimizar o número de infectados por
Hepatite B e outras infecções sexualmente transmissíveis em um futuro próximo.
Outros fatores importantes associados à infecção pelo vírus da Hepatite B entre
os idosos foram o fato de estarem morando sozinhos e terem relatado atividade sexual
no último ano. Devido ao aumento da expectativa de vida dos idosos aliado às
facilidades da vida moderna, a atividade sexual entre eles tem sido estimulada com a
reposição hormonal e as medicações para melhorar o desempenho sexual (ALENCAR
e CIOSAK, 2015). Com isso, eles estão redescobrindo novas experiências, entre elas,
a vivência da sexualidade. A maioria dos idosos relatou pouco ou nenhum contato
com métodos preventivos de IST durante a sua juventude, assim não estão alertas
quanto ao risco de adquirir doenças relacionadas ao sexo (LAROQUE et al., 2011;
ALENCAR e CIOSAK, 2015). Outro fato é a questão cultural, que no sexo masculino
apoia a multiplicidade de parceiros e pode estar intimamente associada à transmissão
do vírus, inclusive para as esposas idosas (SANTOS e ASSIS, 2011; ANDRADE et
al., 2017).
Durante a pesquisa bibliográfica observou-se que há poucos estudos
relacionados às hepatites virais em idosos. Assim sendo, é extremamente necessário
que haja mais estudos nessa área, já que essa população vem aumentando
consideravelmente no Brasil e no mundo.
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Dada

a

transversalidade

do

estudo,

apontamos

como

limitação

o

desconhecimento sobre o momento em que o indivíduo teve contato com o vírus da
Hepatite B. Desta forma, estes indivíduos podem ter sido infectados em qualquer fase
da vida, inclusive antes dos 60 anos.
Este estudo abre frente para novas investigações no intuito de verificar a
incidência ocorrida exclusivamente na população idosa.
Do ponto de vista da Saúde Pública, este estudo reforça a importância do
planejamento e realização de testes diagnósticos para população idosa, visando
abordagem precoce dos casos que se confirmarem positivos para infecção pelo vírus
da Hepatite B.
Sugere-se a implementação de medidas socioeducativas que visem a
prevenção do contágio da Hepatite B em idosos mais suscetíveis, considerando então
homens, indivíduos que moram só e aqueles que mantém vida sexual ativa. Devemos
reconstruir a imagem da pessoa idosa, considerando os dias atuais, em que grande
parcela desta população mantém vida social, laboral e sexual ativas.
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7 CONCLUSÃO

Aproximadamente 15% dos idosos residentes no município de São Paulo
apresentaram exames positivos para infecção por Hepatite B.
O presente estudo aponta que o sexo, o fato de morar só e a atividade sexual
são fatores associados à infecção pelo vírus da Hepatite B em idosos.
Nos dias atuais, a sexualidade se faz presente na vida dos idosos que podem
não ter união estável, ocorrendo a multiplicidade de parceiros, além da existência de
atitudes e comportamentos que os levam a não utilizarem preservativos nas relações
sexuais. Neste sentido, educação continuada em saúde deve considerar a
desmistificação do perfil de idoso como uma pessoa assexuada e fora do espectro de
risco para Infecções Sexualmente Transmissíveis e contemplar o uso de
preservativos.
É pertinente observar que estes indivíduos tiveram mais oportunidade no
decorrer da vida de estarem suscetíveis também aos outros modos de contaminação.
Diante dos fatos, é interessante que o estímulo à vacinação para prevenção e
controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis, incluindo a Hepatite B, sejam
contínuas e ininterruptas. Também é necessária a implementação de estratégias
rotineiras de prevenção que facilitem a abordagem do idoso, proporcionando um maior
conhecimento a respeito da sua vulnerabilidade.
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