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A Hepatite B é um problema de saúde pública no Brasil e está relacionada ao 
desenvolvimento de quadros de doenças hepáticas crônicas. Estima-se que cerca 

de 15% da população esteja infectada com o vírus HBV. Com o objetivo de avaliar 
o perfil epidemiológico da Hepatite B no Sudoeste do estado de Goiás, foram 

analisados dados disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação, selecionando-se os casos confirmados, entre 2010 e 2015. Foram 
confirmados 153 casos, com 59 registrados em 2014. O Município com maior 

número de casos foi Rio Verde (n=57). Houve maior incidência no gênero 
feminino, com 54,25% dos casos. Entre as gestantes, 15 foram diagnosticadas no 

3º trimestre de gestação. Quanto à idade, 57,52% tinham entre 20 a 39 anos, o 
que coincide com o perfil de infecção na literatura. A forma de infecção foi 
ignorada ou não relatada em 60,13% (n=92) dos casos e a transmissão sexual 

registrada em 17,65% (n=27), corroborando com um estudo realizado na capital 
Goiana. O grau de escolaridade, quando relatado, correspondia a no mínimo 

Ensino Fundamental completo em 37,91% dos casos, resultados semelhantes a 
um estudo no estado de São Paulo. Quanto à forma clínica, 69,28% (n=106) eram 
portadores ou apresentavam Hepatite Crônica e 24,84% (n=38) apresentavam a 

forma aguda. No diagnóstico laboratorial, 86,93% (n=133) dos casos foram 
reagentes para HBsAg e para anti-HBc IgM 2,61% (n=14). Em 2012, foi 

confirmado um caso de coinfecção por HBV e HDV, fato que a literatura relaciona 
à maior gravidade da doença. Estes dados revelam a necessidade de 
intensificação de ações de prevenção da transmissão do vírus HBV, através de 

medidas educacionais voltadas para estudantes do Ensino Fundamental e para a 
população feminina. O maior acesso ao diagnóstico, aprimoramento da 

notificação de casos e estudos epidemiológicos regionais irão contribuir para o 
melhor planejamento e execução de ações de saúde, que reduzam o 
desenvolvimento de quadros graves relacionados à Hepatite B. 
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