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RESUMO

A exposição ao vírus da hepatite B por via parenteral ou mucosa é o principal risco infeccioso para profissionais de saúde. Para proteção desse 
grupo, além da vacinação é necessária a confirmação de soroconversão (títulos de antiHBs > 10UI/mL). Indivíduos que responderam ao esquema 
inicial podem ter queda de títulos ao longo do tempo, o que não implica em perda de imunidade.  No entanto, não podem ser distinguidos 
daqueles que não responderam, a menos que sejam submetidos a uma dose de reforço e tenham seus títulos re-avaliados 1 a 2 meses após. O 
objetivos deste trabalho foi avaliar os títulos de anti-HBs em estudantes de medicina, correlacionando com o número de doses de vacina 
recebidas, assim como com o intervalo de tempo entre a data da última dose e a data da coleta da amostra para o exame. Para tanto os 
estudantes foram convidados a realizar uma consulta individual para avaliar o histórico clínico e vacinal. Em data específica foram obtidas as 
amostras de sangue para detecção dos marcadores sorológicos da hepatite B (anti-HBs, anti-HBc e HBsAg) utilizando ensaios imunoenzimáticos 
(BIOKIT, Barcelona, Espanha). Aqueles que apresentaram anti-HBs < 10UI/mL, ou tinham esquema vacinal incompleto, foram submetidos a 
vacinação (VrHB-IB -Instituto Butantan, SP) colhendo nova sorologia 4 semanas após.  Os dados obtidos foram analisados no programa SPSS 
versão 21(IBM). Foram incluídos 249 estudantes de medicina. A maioria do sexo feminino (71,2%), com idade média de 22± 4,0 anos. A maior 
parte cursando os 1º, 4º, 7º e 8º períodos (67%). Dos 234 que informaram o número de doses recebidas, apenas 4,7% não tinham recebido 
nenhuma dose, 19,2% tinham esquemas incompletos e 76,1 % tinham tomado 3 ou mais doses. Entre os indivíduos com títulos de anticorpos 
anti-HBs acima de 10mUI/mL, 11,7% relataram apenas 2 doses de vacina prévia. O intervalo de tempo entre a terceira dose de vacina e a data de 
coleta da amostra de sangue variou de 0 a 21 anos (média 8,9±6,4 anos) sendo observada correlação inversa significativa (p,0,001 Mann-Whitney) 
entre os títulos de anti-HBs e esse intervalo. Dentre os indivíduos que haviam tomado 3 ou mais doses, 18,2% não apresentavam títulos 
protetores de antiHB-s (< 10UI/mL). Naqueles vacinados há mais de 10 anos, 30% apresentaram títulos abaixo de 10UI/mL, e nos vacinados há 
mais de 15 anos 42% apresentaram títulos abaixo de 10UI/mL. A vacina para hepatite B é bastante efetiva, com taxas de soroconversão acima de 
90%. A maioria dos estudantes recrutados, apesar de vacinados, desconhecia se havia soroconvetido. Este estudo confirma a tendência na queda 
dos títulos de anti-HBs ao longo do tempo, de forma que quase 50% dos estudantes que se vacinaram há mais de 15 anos têm títulos abaixo dos 
níveis considerados protetores. Quando, dentre os ingressantes, praticamente todos tiverem sido vacinados ao nascer, o número de estudantes 
com títulos não protetores, considerando a idade média de ingresso 18 anos, tenderá a ser ainda maior. A realização de uma dose de reforço para 
aqueles com títulos abaixo de 10UI/mL, realizando nova titulação 1-2 meses após, pode ser uma alternativa, pois aqueles que responderam 
inicialmente, terão títulos protetores detectáveis após esse reforço. No entanto, a baixa adesão dos estudantes às medidas propostas (dados de 
outro estudo) faz refletir se a melhor estratégia não seria aplicar um reforço da vacina para todos os ingressantes, antes da dosagem dos títulos 
de antiHBs, diminuindo uma etapa no processo e, portanto, favorecendo a adesão.  É necessário que se estabeleça uma estratégia específica para 
os estudantes de medicina e outros profissionais de saúde, seja através da titulação de anti-HBs a fim de identificar aqueles indivíduos que se 
beneficiarão de dose de reforço da vacina, ou através da aplicação de reforço para todos os ingressantes, antes mesmo da avaliação do anti-HBs.
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