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INTRODUÇÃO
A hepatite viral B (HBV) é causada por um vírus DNA
pertencente à família Hepadnaviridae. A infecção pode ser
crônica ou aguda, podendo a última levar à recuperação ou
até à hepatite fulminante.

OBJETIVOS
Por meio deste estudo, buscou-se avaliar o perfil
epidemiológico de pacientes internados por HBV aguda no
Brasil, além de explorar aspectos agregados dessas
admissões hospitalares.

MÉTODOS
Foram utilizados dados secundários coletados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do
Brasil, tratando-se, portanto, de um estudo descritivo e
ecológico. Analisaram-se dados de internações hospitalares
entre 20 e 59 anos de idade por hepatite B aguda entre 2011
a 2020.

RESULTADOS
No período analisado, ocorreram 6.728 admissões
hospitalares por HBV aguda. Dessas, 4.638 (68,93%)
ocorreram em pacientes do sexo masculino. Ainda, apesar de
1.987 internações não apresentarem esse dado, a etnia parda
é responsável pela maior prevalência, correspondendo a
3.017 (44,84%) hospitalizações. Em relação às faixas-etárias
observadas, notou-se predomínio por aquela entre 50-59
anos, com 2.381 (35,38%) internações. Ao se observar os
dados de acordo com os anos, nota-se as maiores e menores
notificações nos anos de 2011 (13,4%) e 2020 (7,38%),
respectivamente (Fig. 1). Sobre as regiões demográficas, o
maior número de internações ocorreu na região Nordeste
(41,34%), seguida pela região Sudeste (26,63%) e Sul
(12,41%). Ademais, o valor médio gasto com cada admissão
hospitalar e a média de permanência em referem-se a
quantia de R$ 929,19 e a 9 dias, respectivamente. A
mortalidade pelo agravo no período foi 10,42%.

Fig. 1 – Análise de internações por Hepatite B Aguda nos últimos 10 anos.

CONCLUSÃO
Existe uma maior frequência de hepatite B aguda em
homens e na faixa etária de 50 a 59 anos. A região do país
com maior número de casos foi a Nordeste. O conhecimento
dos dados aqui apresentados podem ser úteis para
implementação de políticas públicas efetivas, além de
otimizar os programas de vacinação.
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