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HEPATITE B

Introdução
A patogenia e sintomatologia da Hepatite B já
são bem estabelecidas e amplamente divulgadas.
Neste informativo científico vamos nos deter na
interpretação dos testes sorológicos laboratoriais
relativos a anticorpos e antígenos pertinentes à esta
doença.
Os testes sorológicos da Hepatite B envolvem

a avaliação de alguns antígenos e anticorpos
específicos do vírus da Hepatite B (HBV). Diferentes
“marcadores” sorológicos ou combinações de
marcadores são usados para identificar diferentes
fases da infecção por HBV e para determinar se um
paciente teve infecção aguda ou crônica, se é imune
ao HBV como um resultado de infecção anterior ou
vacinação, ou se é sensível à infecção.
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Cinco possíveis interpretações:
1 – Recuperando-se de infecção HBV aguda.
2 – Distantemente imune: teste não sensível o suﬁciente para detectar
nível muito baixo de anti-HBs no soro (<10UI /L). Infecção HBV resolvida.
3 - Sensível com anti-HBc falso-positivo.
4 - Um portador com nível indetectável de HBsAg, embora DNA de HBV
possa ser detectável nessa situação.
5 - Reativação de infecção HBV previamente resolvida.

Nesta combinação de resultados, o anti-HBc IgG positivo indica imunidade devido a infecção
natural, enquanto anti-HBc IgG negativo (com anti-HBs positivo) indica imunidade por vacinação à
Hepatite B.

Avenida Euclides Kliemann,
1030 (abaixo da passarela
de pedestres), no bairro
Arroio Grande em Santa
Cruz do Sul.
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Testes sorológicos usados para diagnosticar ou monitorar a Hepatite B
Antígeno de superfície da Hepatite B (HBsAg):
É uma proteína na superfície do HBV. Ela
pode ser detectada em altos níveis no soro
durante infecção aguda ou crônica pelo HBV.
A presença de HBsAg indica que a pessoa está
infectada. O organismo normalmente produz
anticorpos ao HBsAg como parte da normal
resposta imune à infecção. HBsAg é o antígeno
usado para fazer (industrializar) a vacina da
Hepatite B.
Anticorpo de superfície da Hepatite B (antiHBs):
A presença de anti-HBs é geralmente
interpretada como indicativo de recuperação
e imunidade de infecção pelo HBV. Anti-HBs
também desenvolve em uma pessoa que
tenha sido vacinada com sucesso contra a
Hepatite B.
Anticorpo IgG ao antígeno nuclear (core) da
Hepatite B (anti-HBc IgG):
Aparece no início dos sintomas na Hepatite
B aguda e persiste por toda a vida. A presença

DNA viral da Hepatite B:

de anti-HBc IgG indica infecção prévia ou
infecção corrente com vírus HBV em um
período de tempo indefinido.

Um teste positivo indica que o vírus está
se multiplicando no organismo do paciente e
que a pessoa está altamente contagiosa. Este
teste é frequentemente usado para monitorar
a eficácia da terapia anti-viral no paciente com
Hepatite B crônica.

Anticorpo IgM ao antígeno nuclear (core) da
Hepatite B (anti-HBc IgM):
Positividade indica infecção recente com
HBV (≤6 meses). Sua presença indica infecção
aguda.

Outros testes:

Antígeno-e da Hepatite B (HBeAg):

Os testes anteriormente descritos são
específicos para Hepatite B. Outros testes do
perfil hepático, como TGO (AST), TGP (ALT),
Bilirrubinas e Gama-GT, podem ser usados
para monitorar a evolução da doença. Em
alguns casos a biópsia hepática pode ser
examinada para avaliar a intensidade do dano
ocorrido no fígado.

Frequentemente
usado
como
um
marcador da possibilidade de transmissão do
vírus a outras pessoas (infectividade); pode
ser usado também para monitorar a eficácia
do tratamento. Entretanto, algumas cepas de
HBV não produzem antígeno-e.
Anticorpo-e da Hepatite B (anti-HBe):
Usado para monitorar a melhora de
infecções agudas pelo HBV. Surge após o
desaparecimento do HBeAg e indica o fim da
fase replicativa. Estará presente junto com
anti-HBc e o anti-HBs
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Infecção oculta
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Estudos revelam infecção HBV oculta em aproximadamente 10% dos pacientes HIV-infectados, anti-HBc
positivo, HBsAg e anti-HBs-negativos. Infecção oculta pode estar associada com grande imunodepressão e
níveis de DNA de HIV aumentados.
2

Anteriormente conhecida como convalescente.
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