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Resumo: O projeto extensionista “Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João 

XXIII”, atende crianças e jovens acolhidos na entidade socioassistencial e é desenvolvido por professores do 

LUAC/UEPG e discentes. O objetivo deste estudo foi pesquisar a presença de marcadores sorológicos das 

hepatites B e C em amostra sorológicas de crianças e adolescentes atendidas pelo projeto. Realizou-se um 

levantamento dos exames laboratoriais dos marcadores sorológicos para hepatites B e C  (anticorpos anti-HCV, 

anti-HBs, anti-HBcAg e do antígeno HBSAg) realizados em 2018 e seguiu-se a análise quantitativa e descritiva. 

Foram analisadas amostras de soros de 12 acolhidos, idades entre 9 a 15 anos, de ambos os gêneros. Os 

marcadores sorológicos contra os vírus das hepatites B e C dos 12 acolhidos foram não reagentes, remetendo à 

ausência da patologia. A detecção do anti-HBs foi baixa (33,3%) e este na ausência do anti-HBcAg indica que o 

anticorpo é oriundo da vacina. Portanto, somente quatro acolhidos tinham vacinação da hepatite eficiente e os 

demais necessitavam de novo protocolo de vacinação. Assim o projeto possibilitou verificar presença ou 

ausência da patologia assintomática, ineficiência ou falta da vacinação e necessidade de novo protocolo vacinal, 

contribuindo para a manutenção da saúde dos acolhidos e, aos discentes envolvidos, uma complementação 

técnico-científica e humanista ao desenvolver as ações para comunidades externas e carentes.  
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PÚBLICO-ALVO 

O público alvo são crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, com idade entre 06 a 18 

anos, que estão acolhidos no sistema de regime interno pela instituição socioassistencial, católica, 

"Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII", de Ponta Grossa e/ou frequentam a Entidade 

como usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, serviço oferecido para 

pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal, juntamente com 

suas famílias ou responsáveis. Ainda são incluídos Jovens que vivem em sistema de República na 

Instituição Socioassistencial Instituto João XIII e os funcionários da Instituição. No total são 

aproximadamente 150 pessoas beneficiadas pelo projeto. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO  

Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII, situada na Rua Padre João Piamarta, 

s/n - Bairro Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa, Paraná e Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (LUAC/UEPG).  

 

JUSTIFICATIVA 

As hepatites são um problema de saúde pública no Brasil e apresentam elevadas taxas de 

acometimento. O Ministério da Saúde realiza periodicamente um boletim epidemiológico no qual 

repassa dados atualizados da situação das hepatites virais humanas em todo o território nacional. 

Dentre as hepatites virais, a hepatite C destaca-se como principal causa de óbito e a terceira na 

necessidade de transplantes hepáticos. No Brasil, entre os anos 1999 a 2017, foram observados 

218.257 casos confirmados de hepatite B e 200.839 de hepatite C. Na Região Sudeste a prevalência 

foi maior apresentando 66.196 casos de morte, confirmados pelo sistema de informação de 

mortalidade (SIM), devido a infecção por hepatites virais humanas entre os anos 2000 a 2016 

(BRASIL, 2018).  

Segundo o Ministério da Saúde (2019) O vírus da hepatite B e C é transmitido pelo 

sangue (via parenteral, percutânea e vertical) e outros líquidos corporais contaminados como sêmen 

e secreções vaginais (via sexual). Assim é fundamental ressaltar a importância do uso de 

preservativo durante o contato sexual; o cuidado ao manusear material perfurocortante como 
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serviços de manicure, tatuagens e piercings e a contraindicação do compartilhamento de agulhas 

durante o uso de drogas injetáveis.  

As crianças e adolescentes que frequentam a Entidade Socioassistencial Instituto João 

XIII encontram-se em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e/ou social, juntamente 

com suas famílias ou responsáveis.  

No acolhimento institucional, por determinação judicial, são atendidos crianças e 

adolescentes de seis a dezenove anos de idade, de ambos os gêneros e que enfrentam diferentes 

realidades fragilizando-os. Desta forma,  ações de proteção e desenvolvimento de suas 

potencialidades para o enfrentamento dessas situações são necessárias. O presente projeto de 

extensão, proposto por professores do LUAC/UEPG, desenvolve ações voltadas para a análise e 

manutenção da saúde dessas crianças e adolescentes.  

Tendo em vista o contexto social em que se encontram essas crianças e adolescentes e a 

importância da detecção precoce das hepatites B e C, buscou-se analisar os marcadores sorológicos 

para realizar o diagnóstico laboratorial dessas condições. 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar a presença de marcadores sorológicos das hepatites B e C em amostras 

sorológicas de crianças e adolescentes atendidas pelo Instituto João XIII de Ponta Grossa. 

 

METODOLOGIA 

Foram analisadas amostras de soro de 12 crianças e adolescentes que ingressaram no 

sistema de acolhimento no Instituto João XIII no ano de 2018, de ambos os gêneros e pesquisados 

marcadores laboratoriais para os vírus das hepatites B e C. 

As amostras foram coletadas no Instituto João XIII e encaminhadas ao LUAC/UEPG. 

Após a preparação das amostras, estas foram submetidas à análise, seguindo os protocolos 

padronizados deste laboratório.   

A análise foi feita por discentes do 5º ano do curso de Farmácia, durante a discplina de 

Estágio Supervisionado em Análises Clínicas no setor de Imunologia Clínica, pesquisando-se 

anticorpos anti-HCV, para diagnóstico da hepatite C, e os marcadores sorológicos da hepatite B 

(anti-HBs, AntiHBcAg e HBSAg). Empregou-se os kits diagnósticos BIOMÉRIEUX® em aparelho 

automatizado VIDAS/ BIOMÉRIEUX® e a técnica que associa o método imunoenzimático por 

competição com uma detecção final em fluorescência - Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA). 
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Neste estudo realizou-se o levantamento dos exames laboratoriais para os marcadores 

sorológicos da hepatites B e C das crianças e adolescentes, executados em 2018 por este projeto de 

extensão e seguiu-se a análise quantitativa e descritiva dos resultados desses exames, relacionando-

os com a presença ou ausência das hepatites B e C e situação da vacina contra o vírus da hepatite B. 

 

RESULTADOS 

Participaram deste estudo 12 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 15 anos (12 ± 

anos), sendo uma (8,3%) do sexo feminino e 11 (91,7%) do sexo masculino. 

Os resultados da pesquisa da presença dos marcadores sorológicos para hepatites B e C 

estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Marcadores sorológicos das hepatites C e B em crianças e adolescentes atendidos no Instituto João XIII,  

Ponta Grossa, Paraná (dados de 2018).  

Marcador  Sorológico Anti-HCV Anti-HBS Anti-HBc Ag HBsAg 

Reagente 0 4 0 0 

Não reagente 12 8 12 12 

Fonte: Os autores, 2018. 

 

Os dados obtidos mostram que os soros de todas as crianças e adolescentes analisadas não 

apresentaram anticorpos contra o vírus da hepatite C. 

Com relação à hepatite B, não foi detectada a presença do antígeno de superfície da 

hepatite B (HBSAg) e do antígeno do core viral (Anti-HBc Ag) nos soros, indicando que essas 

crianças e adolescentes não entraram em contato com o vírus. A presença do anticorpo anti-HBS foi 

observada somente em quatro soros (33,3%). Este marcador sorológico, na ausência do marcador 

Anti-HBcAg, indica a presença de anticorpos no soro decorrentes do processo de vacinação contra o 

vírus da hepatite B. 

Nas crianças e adolescentes em que o soro foi negativo para o marcador anti-HBS, pode-

se sugerir a ausência de vacinação ou vacina não efetiva contra o vírus da hepatite B. Em ambos os 

casos recomenda-se a realização do protocolo de vacinação para hepatite B, embora é sabido que 

adentrar na instituição, a assistente social procura atualizar a carteira de vacinação. Sendo assim, 

outra hipótese sugerida é que ainda, não tenham sido produzidos anticorpos decorrentes da 

vacinação contra hepatite B. 

A Organização Mundial da Saúde, estabeleceu um documento internacional “Global 

Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016–2021: Towards Ending Viral Hepatitis” no qual 
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incentiva intervenções mundiais como: vacinas eficazes, terapêutica para hepatite B e cura para a 

hepatite C, buscando diminuir a frequência dos casos, tendo como meta uma diminuição 25% até 

2030 (WHD, 2018).  

A prevenção contra as hepatites virais é um grande desafio. Apesar da vacina contra 

hepatite B ser disponibilizada gratuitamente através do modelo assistencial brasileiro - o sistema 

único de saúde (SUS) e ser comercializada nas clínicas particulares, ainda apresenta altas taxas de 

incidência entre as doenças preveníveis por vacinas. Em muitos lugares no Brasil existe uma baixa 

cobertura vacinal, além dos mitos, crenças e Fake News que colaboram para a defasagem da 

vacinação (GONÇALVES;  MIRANDA;  GUEDES; SILVA, et al., 2019). 

No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda que a primeira dose de 

vacina contra o vírus da hepatite B ocorra ainda na maternidade, até 12 horas após o nascimento. 

Este procedimento visa redução de infecção aguda e crônica, que se apresenta, em muitos casos, 

inespecífica e assintomática em crianças, mas que ocasiona graves sequelas. Por isso, torna-se 

essencial a pesquisa laboratorial dos marcadores sorológicos durante o pré-natal. Caso a pesquisa 

seja positiva, entra-se precocemente com terapêutica indicada para melhorar o prognóstico.  

Já quando se fala em adolescentes a partir de 11 anos e adultos sem comprovação da 

vacinação contra a hepatite B, deve-se iniciar o esquema vacinal novamente, em três doses 

(BARROS; RONCHINI; SOARES, 2018). 

Infelizmente não existe a vacina para a hepatite C, sendo assim, deve- se investir 

fortemente na prevenção através das orientações sobre os cuidados para se evitar a patologia como o 

uso de preservativo, realização de tatuagem, colocação de piercing, manicure em locais seguros e o 

não uso de drogas lícitas e ilícitas (GONÇALVES;  MIRANDA;  GUEDES; SILVA, et al., 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não foram observados marcadores sorológicos que comprovem a presença do vírus das 

hepatites C e B nas amostras de soros das 12 crianças e adolescentes analisadas, mas a presença do 

marcador sorológico anti-HBs foi baixa. Este resultado indica a necessidade de implantação de um 

novo protocolo de vacinação contra o vírus da hepatite B para essas crianças e adolescentes em que 

o anticorpo contra o antígeno de superfície da hepatite B não foi encontrado. Este procedimento 

contribuirá para a manutenção da saúde dessas crianças e adolescentes.  

Desta forma, percebe-se o valor das atividades de extensão deste projeto para as crianças 

e adolescentes acolhidas na Instituição João XXIII que têm sua condição de saúde avaliada 
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laboratorialmente, complementando a anamnese clínica realizada pelo médico que atende na 

instituição. Como uma via de mão dupla, a extensão proporciona aos discentes envolvidos uma 

complementação técnico-científica e humanista ao desenvolver as ações para comunidades externas, 

carentes e em situações de risco. 

Como implementações futuras, o projeto pretende analisar a carteira de vacinação de 

todas as crianças e adolescentes acolhidos pelo Instituto João XXIII, auxiliando no trabalho da 

assistente social. Para aqueles que não possuem ou extraviaram a carteira de vacinação, será 

solicitada em Unidades Básicas de Saúde, a segunda via deste documento para verificações e 

adequações. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa de Bolsas PROEX - 

2019 (Edital PROEX nº 033/2018). 
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