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Diretrizes para 
diagnóstico e tratamento 

de hepatite B

A despeito da prevenção da hepatite B através de vacina há mais de duas décadas, a hepatite B  crônica ainda é um 
grande problema de saúde pública mundial.1

Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o objetivo de eliminar as hepatites virais como pro-
blema de saúde pública até o ano de 2030. O Brasil é um dos países signatários desse objetivo, e essas recomendações 
podem auxiliar os médicos e autoridades públicas a alcançarem esse objetivo.1

Com a implantação do Programa Nacional de Hepatites Virais (PNHV) há mais de uma década, o Brasil disponi-
biliza tanto métodos diagnósticos como tratamento antiviral na rede pública pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Regularmente, realiza atualizações nas suas diretrizes, para melhor atender toda a linha de cuidado das hepatites 
virais. A última atualização do protocolo para hepatite B foi realizada em 2017. Espera-se, para o ano de 2021, uma nova 
atualização desse protocolo.2

Em julho de 2020, com o objetivo de auxiliar profissionais de saúde para uso de novas tecnologias para hepatite B, 
foi elaborado o novo Consenso para Diagnóstico e Tratamento da hepatite B pelas Sociedade Brasileira de Hepatologia 
(SBH) e Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).2

O documento foi elaborado por um painel de experts escolhidos pela SBI e pela SBH baseado em evidências de 
literatura científica e em opinião de experts.2

Aqui será exposto um resumo dos pontos mais relevantes desse documento nos seguintes temas:2

• Indicação de rastreamento para hepatite B;
• Testes diagnósticos não rotineiros: antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg) quantitativo, genotipagem 

e testes de resistência;
• Hepatite B e uso de imunossupressores/imunobiológicos;
• Tratamento da hepatite B aguda;
• Tratamento das formas ativas da hepatite B crônica;
• Seguimento de pacientes não candidatos a tratamento;
• Hepatite B e coinfecções;
• Transmissão materno-fetal.
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Indicação de rastreamento para hepatite B
A importância do rastreamento para hepatite B é identificar os portadores a fim de avaliar aqueles para os quais o 

tratamento está indicado, uma vez que o tratamento antiviral inibe a replicação do vírus da hepatite B (HBV), e também 
identificar aqueles que estão suscetíveis com indicação de vacinação.2

Outra vantagem do rastreamento é prevenir a transmissão perinatal em gestantes, transmissão horizontal para 
contatos domiciliares e sexual de portadores, além de identificar pacientes com infecção passada com risco de reati-
vação da doença.2

Os indivíduos que se beneficiam do rastreamento por seu alto risco incluem:2

a) Investigação de hepatopatia ou aminotransferases elevadas;
b) Parentes e contatos domiciliares de portadores do HBV;
c) Indivíduos que serão submetidos a quimioterapia, imunossupressor ou imunobiológicos;
d) Usuários de drogas injetáveis ou outras drogas ilícitas;
e) Homens que fazem sexo com homens (HSH) ou múltiplos parceiros que fazem sexo não seguro;
f) Presidiários;
g) Indivíduos em diálise;
h) Coinfectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou com o vírus da hepatite C (HCV);
i) Gestantes;
j) Profissionais da saúde; 
k) Doadores de órgãos;
l) Diabéticos não vacinados.

Testes diagnósticos não rotineiros: 
HBsAg quantitativo, genotipagem e testes de resistência

Os testes diagnósticos utilizados na prática clínica para a avaliação da fase clínica em que o indivíduo se encontra 
são a detecção de antígenos virais (HBsAg e HBeAg [antígeno da hepatite B]), anticorpos (anti-HBc IgM ou IgG, anti-
-HBe e anti-HBs), e a quantificação da carga viral (HBV DNA).2

Recentemente, a quantificação do HBsAg (qHBsAg), que reflete atividade intra-hepática do ccc-DNA (do inglês, 
covalently closed circular DNA), tem se tornado ferramenta útil em algumas decisões terapêuticas para diagnosticar 
fases crônicas, avaliar risco de progressão, e naqueles indivíduos em tratamento, avaliar a possibilidade de interrupção 
do antiviral. Os níveis diferem entre as fases de acordo com o genótipo do HBV. Altos níveis são vistos nos imunoto-
lerantes (> 4 logs UI/mL) e baixos níveis em portadores inativos (< 2.000 UI/mL). A seguir, situações  em que o qHBsAg 
pode auxiliar no manejo dos indivíduos com hepatite B crônica (Tabela 1).2

Tabela 1. Utilidade da avaliação do HBsAg quantitativo na prática clínica

qHBsAg < 100 UI/mL < 1.000 UI/mL > 1.000 UI/mL

Portadores inativos Clareamento espontâneo -- --

Frequência ALT -- Anual Semestral

Frequência elastografia -- Triênio Biênio

Predizer risco de CHC em pacientes HBeAg negativos e HBV DNA baixo -- -- 14x maior

ALT, alanina aminotransferase; HBeAg, antígeno da hepatite B; qHBsAg, quantificação do HBsAg; CHC, carcinoma hepatocelular; HBV, vírus da hepatite B.  
Elaborada a partir de Ferraz et al., 2020.2

A utilidade da avaliação do genótipo no manejo da hepatite B apresenta evidência científica menos robusta do que 
na hepatite C. No Brasil, os genótipos mais frequentes são A, D e F. Apesar das evidências científicas demonstrarem 
diferença nos desfechos clínicos e resposta ao interferon entre os genótipos A e C, isso parece ser de menor importân-
cia quando o tratamento é realizado com inibidores análogos (NA) de nucleot(s)ídeo como tenofovir e entecavir (ETV).3,4

Em relação ao benefício do uso de testes de resistência antiviral para o HBV, também é variável. Há poucos estudos na 
literatura avaliando resistência em pacientes virgens de tratamento, como em algumas regiões da Coreia e China, em que 
a prevalência de resistência foi de até 60%. No Brasil, os poucos estudos que avaliaram resistência primária em pacientes 
virgens de tratamento encontraram baixas prevalências (< 3%), e em sua maioria associadas à resistência a lamivudina.3,4
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Por outro lado, a emergência de resistência secundária ao uso de antivirais gerou preocupação na terapia 
sequencial quando uso prévio de lamivudina se fazia presente. Posteriormente, tornou-se evento raro após reco-
mendação de fumarato de tenofovir desoproxila (TDF), tenofovir alafenamida (TAF) e ETV como drogas de pri-
meira linha para início de tratamento da hepatite B crônica, sendo o TDF e o TAF preferíveis ao ETV em pacientes 
previamente expostos à lamivudina.5 O uso do teste de resistência pode ser uma ferramenta útil em casos espe-
cíficos, como os de falha virológica em pacientes com boa adesão ao tratamento com antivirais.2

Hepatite B e uso de imunossupressores/imunobiológicos 
Várias condições podem estar associadas à reativação da hepatite B crônica. O risco depende do status sorológico 

do indivíduo e do tipo de imunossupressão a que será exposto. Desta forma, todos os indivíduos candidatos a quimio-
terapia ou imunossupressão devem ser testados para hepatite B. As duas formas preventivas para reduzir tais riscos 
são: o uso profilático (antes da viremia) do antiviral, ou preemptivo (após a ocorrência da viremia).

Em pacientes com alto risco de reativação (> 10%), a profilaxia deve ser a escolha. Para pacientes com risco mode-
rado (1%-10%), o prescritor pode escolher entre as duas, e aqueles indivíduos com baixo (< 1%) risco de reativação não 
necessitam de profilaxia.

Na tabela a seguir, alguns exemplos de recomendações nestas situações (Tabela 2).2

Tabela 2. Risco de reativação de HBV e imunossupressores

Pacientes com HBsAg positivo, 
 Anti-HBc positivo

 Pacientes com HBsAg negativo, 
 Anti-HBc negativo  

Tipo de  
imunossupressor

Agente(s)
Risco de 

reativação
Recomendações

Risco de 
reativação

Recomendações

Agentes depletores 
de células B

Rituximabe,  
ofatumumabe

Alto Profilaxia Alto Profilaxia

Derivados de 
antraciclina

Doxorrubicina,
epirrubicina

Alto Profilaxia Moderado
Profilaxia ou monitoramento 

rigoroso

Inibidores TNF-alfa  

Etanercepte, 
adalimumabe, 
certolizumabe, 

infliximabe

Moderado
Profilaxia ou monitoramento 

rigoroso
Moderado

Profilaxia ou monitoramento 
rigoroso

Corticoide com 
duração ≥ 1 semana:
Dose mod/alta

Prednisona ou 
equivalente:

Mod > 10 mg/dia
Elevada > 20 mg/dia

Alto Profilaxia Moderado Profilaxia ou controle de perto

Corticoide com 
duração ≥ 1 semana:
Dose baixa

Prednisona ou 
equivalente:

Baixa < 10 mg/dia
Moderado

Profilaxia com monitorização de 
perto (close monitoring)

Baixo Cuidado usual

Corticoide ≤ 1 semana, Qualquer dose Baixo Cuidado usual Baixo Cuidado usual

Imunossupressores 
tradicionais

Azatioprina, 
6-mercaptopurina, 

metotrexato
Baixo Cuidados habituais Baixo Cuidados habituais  

Adaptada a partir de Ferraz et al., 2020.2

Tratamento da hepatite B aguda
Não há consenso na literatura sobre o tratamento da hepatite B aguda e as evidências científicas são escassas quanto ao 

benefício do uso de antivirais nos casos de sinais de gravidade ou ainda se o tratamento é capaz de prevenir evolução para 
doença crônica em indivíduos com algum tipo de imunodeficiência. Uma série de casos em que os indivíduos fizeram uso de 
antivirais demonstrou menor mortalidade e menor taxa de progressão para transplantes tanto na forma grave (bilirrubina 
[Bb] > 10 mg/dL e INR [inglês, International Normalized Ratio] > 1,5), como na forma fulminante. Da mesma forma, em indiví-
duos com evolução de hepatite aguda por mais de 2 meses, o uso de análogos como TDF, TAF e ETV parece ter benefício.2

No que se refere à presença de imunodeficiência com HIV e renais crônicos, há algumas séries de casos reportando menor 
evolução para doença crônica nestas circunstâncias citadas acima e os principais consensos mundiais sugerem o tratamento, 
avaliando-se caso a caso.2
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Tratamento das formas ativas da hepatite B crônica
A indicação de tratamento na hepatite B crônica pode ser desafiadora. A avaliação periódica é de fundamental impor-

tância para a definição da fase da doença, diferenciando aqueles com hepatite crônica daqueles com infecção crônica.2

Na maioria das vezes os pacientes imunotolerantes e portadores inativos não têm indicação de tratamento. Por 
outro lado, está claramente indicado o tratamento da hepatite crônica ativa, tanto HBeAg+ como na HBeAg-, níveis de 
ALT alterados (> 1x-2x o limite do valor normal) e algum grau de fibrose (A2/F2).2

O tratamento das formas ativas é baseado no uso de análogos (TDF, ETV ou TAF) ou interferon peguilado (somente 
para HBeAg+).2

Metanálise realizada em 2017 comparou eficácia e segurança entre TDF e ETV no tratamento da hepatite B crônica 
em cirróticos e não cirróticos. Os autores reportaram diferença significativa na normalização da ALT e negativação do 
HBV DNA nos primeiros meses de tratamento nos indivíduos que usaram tenofovir. Entretanto, essa diferença não 
permaneceu após 1 ano de tratamento. Já nos pacientes cirróticos, não houve diferença desses desfechos entre os dois 
medicamentos. Os autores concluem que as duas drogas apresentam eficácia semelhante. No que se refere à farma-
cossegurança, os pacientes tratados com tenofovir apresentaram uma maior diminuição na taxa de filtração glomerular 
e hipofosfatemia quando comparados com aqueles tratados com entecavir.6

O TAF é uma nova prodroga do tenofovir, aprovada recentemente no Brasil, com meia vida longa e grande esta-
bilidade plasmática, que reduz em mais de 90% os níveis de tenofovir no plasma ao se administrar 25 mg de TAF 
em comparação com 300 mg de TDF, consequentemente reduzindo a perda mineral óssea e a toxicidade renal. Um 
estudo de troca de TDF 300 mg por TAF 25 mg em 75 indivíduos com HBV DNA indetectável por pelo menos 1 ano 
demonstrou melhora da densidade mineral óssea e da função tubular renal, mantendo a eficácia na indetectabili-
dade do HBV DNA e com mais normalização da ALT.2

Na chamada “zona cinza”, como nos indivíduos imunotolerantes com ALT elevada, e aqueles indivíduos HBeAg- com 
ALT normal, porém com HBV DNA > 2.000 UI/mL, a decisão pelo tratamento requer avaliação de ferramentas coadju-
vantes. Nestes casos, o uso da avaliação da fibrose hepática, quer por métodos não invasivos ou biópsia, pode auxiliar 
na tomada de decisão em iniciar ou não o tratamento antiviral nesses indivíduos.

Já nos pacientes cirróticos, esses parâmetros, tanto de ALT como HBV DNA, não parecem ter impacto na decisão de 
iniciar tratamento. Há poucas evidências, entretanto, quanto ao impacto da terapia antiviral na evolução de cirróticos 
compensados e no desenvolvimento de carcinoma hepatocelular (CHC). Já nos indivíduos com cirrose descompensada, a 
terapia com antiviral está associada com melhora da função hepática, a sobrevida livre de transplante e redução de CHC.2

A terapia em indivíduos imunotolerantes não é uniforme nos consensos internacionais. A Asian Pacific Association 
for the Study of the Liver (APASL) recomenda avaliações seriadas através de métodos não invasivos,7 enquanto o 
consenso europeu sugere considerar tratamentos naqueles indivíduos acima de 30 anos, independente da histologia.8  
Por outro lado, o consenso americano, da American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), não recomenda 
tratamento destes indivíduos e sugere monitoramento por ALT.9

Seguimento de pacientes não candidatos a tratamento 
Pacientes não candidatos a tratamento devem ser monitorados, no primeiro ano com avaliações trimestrais e após 

esse período, semestralmente. Avaliações extras podem ser necessárias em caso de elevação da ALT ou do HBV DNA. 
Da mesma forma, a medição do HBsAg anual é recomendada para detectar clareamento espontâneo. Todos devem ser 
submetidos a rastreamento para CHC, podendo ser personalizado, baseado em características clínicas (etnia, obesi-
dade, idade etc.) de cada indivíduo, exceto nos cirróticos, nos quais essa avaliação é mandatória. A ultrassonografia é 
o método recomendado e deverá ser realizada preferencialmente a cada seis meses.2

Hepatite B e coinfecções 
O curso natural da hepatite B parece ter pior prognóstico nos indivíduos coinfectados com HIV ou HCV. Desta 

forma, a maior parte dos consensos internacionais recomenda que nos casos de coinfecção HBV/HIV, o esquema 
HAART (inglês, highly active antiretroviral therapy) deve conter duas drogas ativas contra o hepatite B. Já em relação 
à coinfecção HBV/HCV, o Food and Drug Administration (FDA) reportou 24 casos de reativação da hepatite B, incluindo 
progressão para forma fulminante, naqueles pacientes com HBV DNA não suprimido durante tratamento da hepatite C 
com os novos direct-acting antivirals (DAAs). Após avaliação destes casos, foi identificado que este evento parece ser 
mais comum entre indivíduos HBsAg positivos e menos comum entre os anti-HBc positivo isolado.2
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Transmissão materno-fetal 
A transmissão materno-fetal ainda é um grande desafio para a meta de eliminação da hepatite B até 2030 no mundo. 

O contato com o HBV através da mãe evolui para cronicidade em 90% dos casos. Comparativamente, se essa transmissão 
ocorrer entre 1-5 anos, essa taxa se reduz para cerca de 30% e transmissão na vida adulta somente 2%-5%.

Os fatores de risco para a transmissão vertical incluem HBeAg+, níveis de HBV DNA > 106 UI/mL e coinfecção com 
HIV. Considerando estes fatores, o tratamento profilático no último trimestre da gestação é opção válida na prevenção 
da transmissão materno-fetal.2

Recém-nascidos de mães portadoras de HBV (HBeAg+/-) deverão receber a primeira dose da vacina da hepatite B e 
dose de imunoglobulina hiperimune (HBIg) intramuscular nas primeiras 12 horas de vida. Posteriormente, estas crian-
ças deverão receber 3 doses (2, 4 e 6 meses) junto com a vacina pentavalente, e deverão ser testadas para HBsAg e 
anti-HBs 1 a 2 meses após o término do esquema vacinal. Caso anti-HBs < 10 UI/mL, a criança deverá ser vacinada com 
mais três doses, com intervalos regulares.2
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Considerações finais 
A hepatite B ainda representa um grande desafio em saúde pública. Apesar de haver possibilidades de intervenção 

em toda a cadeia da linha de cuidados, como prevenção, diagnóstico e tratamento, ela ainda não tem cura. 
Vale ressaltar que nos últimos anos houve uma importante evolução com relação ao tratamento, com terapias 

eficazes para supressão viral com baixo risco de resistência. Os estudos de desenvolvimento do TAF  demonstraram 
não inferioridade em relação as taxas de supressão viral com maiores taxas de normalização da ALT e melhor perfil 
de segurança renal e ósseo, quando comparado com TDF.10-13

Desta forma, toda estratégia para melhorar a eficácia, a eficiência e sobretudo de amplificar o acesso a todos os 
níveis da linha de cuidado, é bem-vinda para alcançarmos o objetivo conjunto com a OMS para a eliminação da hepatite 
B até 2030.
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sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis. Os pacientes devem ser informados de que foram notificadas tonturas durante o tratamento com Vemlidy®. 
Interações Medicamentosas: Vemlidy® não deve ser coadministrado com medicamentos contendo fumarato de tenofovir desoproxila, tenofovir alafenamida ou adefovir dipivoxila. O 
tenofovir alafenamida é transportado pela glicoproteína P (gpP) e pela proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP). Prevê-se que os medicamentos que são indutores da gpP (por ex., 
rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenobarbital ou Erva-de-São-João (Hypericum perforatum)) diminuam as concentrações plasmáticas do tenofovir alafenamida, o que pode levar à 
perda do efeito terapêutico de Vemlidy®. A coadministração destes medicamentos com Vemlidy® não é recomendada. A coadministração de Vemlidy® com medicamentos que inibem a 
gpP e/ou a BCRP pode aumentar as concentrações plasmáticas do tenofovir alafenamida. A coadministração de inibidores fortes da gpP com Vemlidy® não é recomendada. A distribuição 
do tenofovir alafenamida no organismo pode ser afetada pela atividade do OATP1B1 e/ou do OATP1B3. O tenofovir alafenamida não é um inibidor do CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 
CYP2C19 ou CYP2D6 in vitro. Não é inibidor do CYP3A in vivo. O tenofovir alafenamida não é um inibidor da uridina difosfato glucuronosiltransferase (UGT) 1A1 humana in vitro. Não se sabe 
se o tenofovir alafenamida é inibidor de outras enzimas UGT. Reações adversas: muito comuns (≥ 1/10): cefaleia.  Reações adversas comuns (≥ 1/100 a < 1/10) foram: Diarreia, vômitos, 
náuseas, dores abdominais, distensão abdominal, flatulência, fadiga, tonturas, erupção cutânea, prurido, ALT aumentada, artralgia, dor nas costas, tosse. Reações adversas incomuns (≥ 
1/1.000, <1/100): angioedema, urticária. O peso corporal e os níveis de lipídios e glicose no sangue podem aumentar durante o tratamento com Vemlidy®. Posologia: O tratamento deve 
ser iniciado por um médico com experiência no tratamento da hepatite B crônica. Adultos: Um comprimido uma vez por dia com alimento. Para populações especiais vide bula. Modo 
de administração: Via oral. Vemlidy® comprimido revestido deve ser tomado com alimentos. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Atenção: este produto é um 
medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos 
imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Gilead 
Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. CNPJ: 15.670.288/0001-89. MS – 1.0929.0006. SAC 0800 7710744. sac@gilead.com. Bula do Vemlidy – Aprovada em 26/11/2020.

CONTRAINDICAÇÕES: ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HISTÓRICO 
DE HIPERSENSIBILIDADE À SUBSTÂNCIA ATIVA OU A QUALQUER UM DOS EXCIPIENTES DO VEMLIDY®.  

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: VEMLIDY® NÃO DEVE SER COADMINISTRADO COM MEDICAMENTOS 
CONTENDO FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA OU ADEFOVIR DIPIVOXILA.
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