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A hepatite B oculta (HBO) pode ser definida pela continuidade do vírus no 

DNA-HBV no sangue e fígado mesmo com a negativação sorológica para 

HBsAg. Caracterizada pela baixa viremia e na maioria dos casos com HBsAg 

negativo, podendo ser divididos em soronegativos nos casos em que apresenta 

anti-HBc e anti-HBsAg negativos, ou soropositivos quando anti-HBc e/ou anti-HBs são 

positivos.A pesquisa teve como objetivo avaliar práticas e conhecimentos dos 

profissionais de saúde referente à hepatite B oculta. Trata-se de um estudo 

transversal, na modalidade de pesquisa de campo, com características 

descritivas e método quantitativo, com complementos qualitativos. Foram 

entrevistados 69 profissionais de saúde, destes 66,67% eram técnicos em 

enfermagem, subsequente por enfermeiros com 24,64%, 2,90% médicos, 

1,45% auxiliar de enfermagem,1,45% fisioterapeuta, 1,45% nutricionista e 

1,45% farmacêutico. De acordo com respostas 31,88% dos entrevistados 

exercem a profissão entre 7 a 10 anos. Conforme dados obtidos 89,85% 

conhecem a hepatite B, contudo, 10,14% a desconhecem. Quanto a HBO, a 

prevalência está entre aqueles que desconhecem a patologia com 69,56%, ao 

mesmo tempo que 28,98% alegam compreender a patologia. Ao serem 

interrogados quanto ao meio que entendiam ser necessários para conhecerem 

alguns dos aspectos de HBO, as palestras foram selecionadas 71,01% das 69 

vezes em que foram questionados, tendo em vista que, cada entrevistado pôde 

optar por mais de um objeto de ensino. Portanto, é extremamente importante, 

conhecer ainda mais sobre os mecanismos da hepatite B oculta, afim de, 

possibilitar diagnóstico precoce e evitar complicações, uma vez que HBO 

possui propriedades pró-oncogênicas podendo causar danos irreversíveis a 
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saúde.Deste modo, é necessário que o profissional mantenha-se atualizado 

comobjetivo de pode ofertar umaassistência de qualidade, com respaldo teórico 

cientifico e evitando erros seja por negligência, imperícia ou imprudência.  
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