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RESUMO 

 

OBJETIVO: Conhecer a cobertura vacinal para hepatite B nos cirurgiões-dentistas que estejam 

exercendo a profissão, segundo sexo e faixa etária. MÉTODOS: Foi selecionada aleatoriamente, por 

meio de sorteio, uma amostra de 50 cirurgiões-dentistas registrados no Conselho Regional de 

Odontologia (PA) em pleno exercício da profissão e, após a obtenção do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido foi aplicado um protocolo para a obtenção das seguintes variáveis: idade, sexo, 

realização da vacinação contra hepatite B e número de doses recebidas. Os dados foram agrupados e 

trabalhados com estatística descritiva e analisados, usando o programa BIOESTAT 5.0. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Pará em 2 de outubro de 2007. RESULTADOS: A cobertura vacinal foi observada em 

pouco mais da metade dos entrevistados (56%); 30% não completaram o esquema vacinal e 14% não 

realizaram nenhuma dose. Dos que completaram o esquema vacinal, 75% eram do sexo feminino e 

57% tinham entre 20 e 29 anos. Dos que não fizeram nenhuma dose ou não completaram o esquema 

vacinal, 45,5% eram do sexo feminino e 68,2% tinham entre 20 e 29 anos. CONCLUSÕES: A 

cobertura vacinal no grupo estudado, apesar de baixa, foi três vezes maior no sexo feminino. O fato de 

14% dos indivíduos entrevistados não ter realizado nenhuma dose da vacina, denota indiferença ou 

descaso com a própria segurança em profissionais que, por suas atividades, estão expostos ao vírus. 

Sugere-se a implementação de campanhas que visem a sensibilização dos profissionais de saúde para a 

importância da prevenção da hepatite B. 

 

DESCRITORES: hepatite B, vacina para hepatite B, grupos de risco. 

  

INTRODUÇÃO
 

 

A infecção pelo vírus da hepatite B 

(VHB) se constitui numa das principais causas 

de doença aguda e crônica do fígado, podendo 

evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular, 

sendo considerada um dos mais relevantes  

problemas de saúde pública em grande parte 

do mundo. Estima-se que cerca de 300 milhões 

de indivíduos em todo o mundo sejam 

portadores do vírus e que dois milhões morram 

anualmente, vítimas dessa enfermidade 
1
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 



Classicamente, admite-se que a 

infecção aguda pelo VHB evolui para cura em 

90% a 95% dos casos, e para o estado de 

portador crônico nos restantes 5% a 10%. O 

VHB pode ser transmitido pelo contato com 

sangue ou outros fluidos corporais por meio 

das vias, parenteral, sexual e vertical 
2
.  

O VHB é dotado de infectividade 57 

vezes maior que o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). A estabilidade do vírus no 

meio ambiente e a possibilidade de que 

quantidades mínimas de secreção contendo 

esse agente sejam capazes de transmitir a 

infecção justificam as hipóteses fundamentadas 

em evidencias clinicas de que o VHB pode ser 

transmitido por inalação de gotículas 

contaminadas ou pelo transporte manual para a 

boca, de partículas contaminadas presentes na 

saliva ou balcões ³. Assim, alguns grupos são 

particularmente suscetíveis a este agente, seja 

pela adoção de comportamentos de risco, seja 

por condições de saúde que impliquem em 

transfusões sangüíneas freqüentes ou pela 

atividade profissional, como os trabalhadores 

da saúde, entre eles os cirurgiões-dentistas 

(CD).  

A maioria dos indivíduos infectados 

concentra-se em determinadas áreas 

geográficas, tais como, o sudeste asiático, a 

África Central e a região Amazônica. A 

hepatite B é uma doença infecciosa e 

imunoprevenível; a vacina contra o VHB é a 

forma mais eficaz para a prevenção da mesma 

e tem proporcionado um grande avanço no 

controle dessa enfermidade 
4
.  

A vacina contra a hepatite B tem 

eficácia de 90 a 95%, não apresenta toxicidade 

e produz poucos efeitos colaterais; é aplicada 

por via intramuscular, com exceção dos 

glúteos, com intervalo entre as doses de zero, 1 

e 6 meses e sua proteção aumenta com o 

número de doses aplicadas. Por ser capaz de 

prevenir a doença aguda e crônica e a 

conseqüente evolução para cirrose e/ou 

hepatocarcinoma, contribui para minimizar a 

transmissão viral 
5
. 

 As barreiras de proteção contra o 

VHB no consultório odontológico incluem as 

medidas de precauções universais, o uso do 

equipamento de proteção individual por 

profissionais e auxiliares e um processo de 

imunização ativa, de preferência antes do 

início da atividade clínica 
3
. 

 

 

 

 

MÉTODO 

Estudo transversal, descritivo, 

desenvolvido na cidade de Belém (PA), no 

período de setembro a novembro de 2007. Foi 

selecionada aleatoriamente, por meio de 

sorteio, uma amostra de 50 CD registrados no 

Conselho Regional de Odontologia (PA) em 

pleno exercício da profissão e, após a obtenção 

do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi aplicado um protocolo para a 

obtenção das seguintes variáveis: idade, sexo, 

realização da vacinação contra hepatite B e 

número de doses recebidas. Os dados foram 

agrupados e trabalhados com estatística 

descritiva e analisados, usando o programa 

BIOESTAT 5.0. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Pará em 2 de outubro de 2007. 

 

 
RESULTADOS  
Tabela I - Cobertura vacinal (3 doses) para hepatite 

B em cirurgiões-dentistas, Belém (PA), 2007.  

Especificação Nº % 

Sim 

Não 

28 

22 

56,0 

44,0 

Total 50 100 

Fonte: Dados primários 

p= 0,0015 – Teste do Qui-Quadrado: Aderência. 

 

 
Tabela II - Avaliação da cobertura vacinal para 

hepatite B em cirurgiões-dentistas, Belém (PA), 

2007. 

Doses N° % 

 

Nenhuma dose 

 

07 

 

14,0 

1 Dose 06 12,0 

2 Doses 09 18,0 

3 Doses 28 56,0 

Total 50 100 

Fonte: Dados primários 

p < 0,001 Teste do Qui-Quadrado: Aderência. 

 
Tabela III - Cirurgiões-dentistas que realizaram as 

3 doses da vacina contra hepatite B segundo o sexo, 

Belém (PA), 2007. 

Sexo N° % 

Feminino 21 75,0 

Masculino 07 25,0 

Total 28 100 



Fonte: Dados primários 

p = 0,0022 Teste do Qui-Quadrado: Aderência. 

 
Tabela IV - Cirurgiões-dentistas que realizaram as 

3 doses da vacina contra hepatite B segundo a faixa 

etária, Belém (PA), 2007. 

Idade N° % 

20 - 29 16 57,0 

30 - 39 09 32,0 

40 - 49 02 7,0 

50 - 59 01 4,0 

Total 28 100 

Fonte: Dados primários 

p < 0,001 Teste do Qui-Quadrado: Aderência. 

 

 
Tabela V- Vacinação contra hepatite B em 

cirurgiões-dentistas segundo o sexo, Belém (PA), 

2007.  

 

 

Sexo 

 

Esquema 

completo 

Esquema 

incompleto/N

enhuma dose 

Nº % Nº % 

Feminino 

Masculino 

21 

7 

75,0 

25,0 

10 

12 

45,5 

54,5 

Total 28 100 22 100 

Fonte: Dados primários 

p < 0,001 Teste do Qui-Quadrado: Teste de 

Independência. 

 

 
Tabela VI - Vacinação contra a hepatite B em 

cirurgiões-dentistas, segundo a faixa etária, Belém 

(PA), 2007. 

 

 

Faixa 

etária 

 

Esquema 

completo 

Esquema 

incompleto ou 

nenhuma dose 

Nº % Nº % 

20-29 

30-39 

40-49 

16 

9 

2 

57,0 

32,0 

7,0 

15 

3 

3 

68,2 

13,6 

13,6 

50-59 1 4,0 1 4,6 

Total 28 100 22 100 

Fonte: Dados primários. p = 0,1474 Teste do Qui-

Quadrado: Teste de Independência. 

 

 
DISCUSSÃO 

 

A descoberta de uma vacina eficaz na 

prevenção da infecção pelo VHB veio permitir 

uma redução importante da morbimortalidade 

relacionada a esta infecção. Entretanto, 

pesquisas sobre cobertura vacinal nos grupos 

considerados de risco são escassos. Foi 

observada uma cobertura vacinal de 56% no 

presente inquérito, dado inferior ao observado 

em estudo envolvendo adolescentes, onde se 

registrou uma cobertura vacinal de 85,8%
 6
.  

O fato de 14% dos CD não ter recebido 

nenhuma dose da vacina contra hepatite B é 

preocupante, visto ser este grupo de grande 

vulnerabilidade ao contágio com o VHB. 

Dentre os que realizaram as 3 doses da vacina, 

o sexo feminino se destacou, com um 

percentual 3 vezes maior que o registrado no 

sexo masculino. Este resultado é semelhante ao 

observado em um estudo realizado em 

Portugal, onde o sexo feminino representou 

63,3% dos indivíduos com cobertura vacinal 

para hepatite B 
6
.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados evidenciam 

a vulnerabilidade dos cirurgiões-dentistas em 

relação ao risco de contrair o VHB, haja vista 

que 14% dos entrevistados não receberam 

nenhuma dose da vacina e que 30% não 

completaram as doses preconizadas.  

Esses dados reforçam a necessidade da 

implementação de estratégias específicas de 

conscientização direcionadas a esses 

profissionais. 
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OBJECTIVE: To know the vaccine covering for the hepatitis B virus  in the surgeon-dentists who are 

exercising the profession, according to sex and age. METHODS: It was selected randomly, by means 

of drawing, a sample of 50 surgeon-dentists registered, licensed and also in full exercise of the 

profession. After the attainment of the Term of Free and Clarified Assent was applied a protocol  for 

the attainment of the following variables: age, sex, civil state,  accomplishment of the vaccination 

against hepatitis B and number of received doses. The data had been grouped and worked with 

descriptive statistics and analyzed, using the program BIOESTAT 5.0. The study was approved by the 

Committee of Ethics in Research of the Institute of Sciences of the Health of the Federal University of 

Pará in 2  of october  of 2007. RESULTS: The vaccine covering was observed in little more than the 

half of the interviewed ones (56%); 30% had not completed the vaccine scheme and 14% had not 

carried through no dose. Of that they had completed the vaccine scheme, 75% were of the feminine 

sex and 57% had between 20 and 29 years. Of that they had not completed the vaccine project, 60% 

were of the masculine sex and 73% had between 20 and 29 years.   The vaccine covering  was 

observed in little more than the  half of the interviewed ones (56%); 30% had not  complete the 

vaccine scheme  and 14% had not carried through no dose. Of  that they had completed the vaccine  

scheme, 75% were of the  feminine sex and 57% had between 20 and 29 years. CONCLUSIONS: 

The indifference or unconcern with the proper security, in professionals whom, for its activities are 

more susceptible to the virus is preoccupying. It is suggested implementation of campaigns that praise 

to the sensitization of the health professionals for the importance of the prevention of hepatitis B. 

KEY WORDS: hepatitis B, vaccine for hepatitis B, surgeon-dentists.  
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