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As medidas absolutas não permitem comparação: é 

preciso expressá-las em valores relativos, considerando os 

denominadores populacionais pertinentes. 

 

Por isso é necessário trabalhar com VALORES RELATIVOS 



A revista Caras publica um artigo 
onde: 1.000 mulheres foram assassinadas no RJ 

em 2014 
900 pelos maridos 
50 pelos amantes 
95 por desconhecidos 
 

Conclusão ...  
“É mais perigoso ser casada do que 

ter um amante”. 



Construindo uma taxa 

 2 milhões de mulheres casadas. 
 

Taxa = 

 

 

 10.000 mulheres com amantes  
 

Taxa =                                  
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90 casos de dengue confirmados 

28 casos de dengue confirmados 
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DADOS 

Devem ser expressos em números relativos      
 

  Proporções 

  Razões 

Taxas ou coeficientes (Incidência/Prevalência) 

  Índices 

  Medidas de tendência central 

   - Médias 

   - Medianas 

   - Modas 

 



INDICADORES  

EPIDEMIOLÓGICOS 
MEDEM 

A SAÚDE 

1 - MEDIDAS DE MORBIDADE 

• Coeficiente de Incidência 

• Coeficiente de Prevalência 

RISCO DE ADOECER 

2 – MEDIDAS DE MORTALIDADE 

• Coeficiente de Mortalidade Infantil 

• Coeficiente de Mortalidade por TB 

RISCO DE MORRER 

3 – MEDIDAS DE GRAVIDADE 

• Coeficiente de Letalidade 
GRAVIDADE OU FATALIDADE 



PROPORÇÃO  

RAZÃO  



PROPORÇÕES 

 Relação entre o número de indivíduos com certo 
atributo e o total de indivíduos considerados  

 O numerador está contido no denominador. 

 Mostra a magnitude (importância) do evento 
destacado. 

             total óbitos de mulheres   x   100  
total de óbitos 

 Ex: mortalidade proporcional feminina  



RAZÕES 

 É a relação entre dois eventos distintos, ou 
características diferentes do mesmo evento. 

 É um tipo de fração em que pelo menos parte dos 
elementos do numerador não está contida no 
denominador 

 Mostra qual dos dois é maior. 

Ex: Feminilização da Aids 
 nº de casos de HIV em mulheres 
 nº de casos de HIV em homens  



(FCC 2018) O gestor de uma unidade de saúde decide 
medir o número de casos de AIDS existente na 
população do sexo masculino e na do sexo feminino 
em sua comunidade. Em epidemiologia, essa medida 
de frequência de um grupo de eventos relativa à 
frequência de outro, é denominada 
(A) prevalência. 
(B) letalidade. 
(C) razão. 
(D) taxa de ataque. 
(E) taxa de incidência. 
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COEFICIENTES ou TAXAS 

 É a relação (quociente) entre dois valores numéricos que estima 
uma probabilidade ou risco. 

 Relação entre o número de casos de um evento e uma determinada 
população, num dado local e época.  

 

Ex. : Taxa de dengue em SJRP 
 

número de casos de Dengue em SJRP 
população que reside em SJRP a cada ano. 

C ou T =      N 

               P 
N = nº de vezes ocorre um evento 
P = nº de pessoas expostas ao risco de um evento 



MEDIDAS DE FREQUÊNCIA EM 
EPIDEMIOLOGIA:  

 
INCIDÊNCIA     

E  PREVALÊNCIA 



INCIDÊNCIA  

Frequência com que surgem casos 
novos de uma doença num intervalo 

de tempo.  

É o número de casos novos da doença que 
iniciaram no mesmo local e período 



Coeficiente de 

incidência 
= X   10n 

No de casos novos de uma doença em determinada 

comunidade em certo período de tempo 

População exposta ao risco de adquirir a doença no 

referido período 

 

• Traz a ideia de intensidade com que acontece uma doença 

numa população.  

•  Alta incidência significa alto risco coletivo de adoecer 

(medida dinâmica). 

 

INCIDÊNCIA 

constante 



Exemplificando:  

A cidade X (430 mil hab.)registrou 5.800 casos de dengue e 
na cidade Y (15 mil hab.)foi registrado 1.200 casos. Qual  a 
cidade com maior número de casos (n.1000)?   

CI  =  
5.800 

430.000 
x 1.000   =  13 casos/1.000 hab 

CI  =  
1.200 

15.000 
x 1.000   =  80 casos/1.000 hab 



Exemplo:  

Numa cidade de 5000 habitantes, 3000 eram 
do sexo feminino. Neste município no ano de 
2014 foram diagnosticados 20 CA de útero.   

CI  =  
20 

3000 
x 1.000   =  6,66 casos/1.000 hab 





INCIDÊNCIA CUMULATIVA (IC) OU RISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

É apresentada, frequentemente, como o número de casos por 
1000 pessoas. 
 
A incidência cumulativa é a probabilidade ou o risco de um 
indivíduo da população desenvolver a doença durante um 
período específico. Dada sua simplicidade. 

nIC 10
período do início no doença a sem pessoas de Número

período no doença a ramdesenvolve que pessoas de Número




Numero de casos existentes de uma 
doença num dado momento 

É o número total de casos de uma doença, 
existentes num determinado local e período.  

PREVALÊNCIA 



 Coef. Prevalência 
= 

X 10n 

No de casos conhecidos de uma dada 

doença em certo período de tempo 

 

 

• Descreve a força com que subsistem as doenças na coletividade. É um 

indicador de morbidade (fotografia – medida estática). 
 

• Implica em acontecer e permanecer existindo num momento considerado. 

PREVALÊNCIA 

População exposta ao risco de adquirir a doença no 

referido período 



Exemplo:  

Num município de 15.000 habitantes até a 
presente data foram diagnosticados 30 casos 
de HIV.  
 

CP  =  
30 

15.000 
x 1.000   =  2 casos/1.000 habitantes 



Fatores podem influenciar a prevalência: 
 
• severidade da doença (se muitas pessoas que desenvolvem 

a doença morrem, a prevalência diminui); 
 

• duração da doença (se uma doença é de curta duração, sua 
prevalência é menor do que a de uma com longa duração); 
 

• número de casos novos ( se muitas pessoas contraem da 
doença, sua prevalência é maior do que se poucas pessoas 
contraírem); 



Magnitude da ocorrência do evento na população 
 

 Incidência:   

 

 

 Prevalência:  

 

 

 
 

Doenças agudas   P = I 

Doenças crônicas  P > I 

X 10n 
No de casos novos de uma doença em determinada comunidade em 

certo período de tempo 

População exposta ao risco de adquirir a doença no 

referido período 

X 10n 
Nº de casos conhecidos de uma dada doença em certo período de 

tempo 

População exposta ao risco de adquirir a doença no referido 

período 



EXEMPLIFICANDO:  
 
Alta prevalência e baixa incidência: diabetes 
(uma vez iniciada é permanente). 
 
Baixa prevalência e alta incidência: resfriado 
comum (ocorre frequentemente mas dura 
um curto período de tempo). 



- Maior duração da doença; 

- Aumento da sobrevida sem a cura; 

- Aumento da incidência; 

- Imigração de casos; 

- Emigração de pessoas sadias; 

- Melhora dos recursos diagnósticos; 

- Melhora do sistema de informação 

FATORES PODEM SIGNIFICAR: 

- Menor duração da doença; 

- Maior letalidade; 

- Diminuição da incidência; 

- Imigração de pessoas sadias; 

- Emigração de casos; 

- Aumento da taxa de cura da doença 

- Subnotificação  

Aumento da Prevalência Diminuição da Prevalência 



A epidemiologia tem contribuído de forma consistente para a obtenção de 
respostas a perguntas e indagações relacionadas a diversos problemas de saúde, 
como por exemplo, as doenças cardíacas, as neoplasias, a tuberculose, o 
diabetes e os traumas. Quantificar ou medir a frequência com que os problemas 
de saúde ocorrem em populações humanas é um dos objetivos da Epidemiologia. 
Sendo assim, o conceito epidemiológico fundamental que expressa o número de 
casos novos existentes de uma doença em um dado momento é a: 
 

a) incidência.  
b) prevalência.  
c) sobrevida.  
d) taxa de mortalidade.  
e) consistência. 
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O Secretário de Saúde do município solicita ao 
enfermeiro da atenção básica para calcular o número 
de casos novos de dengue de uma população 
definida, num intervalo de um ano. Assinale o 
coeficiente que o enfermeiro deverá utilizar:  
(A) Causalidade.  
(B) Prevalência.  
(C) Mortalidade  
(D) Morbidade.  
(E) Incidência.  
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Assinale a alternativa correta que se refere à forma do 
cálculo da Prevalência de uma doença: 
 
a. ( ) Número total de óbitos, no período × 1.000 / População total, 
na metade do período. 
b. ( ) Número de casos existentes (novos + antigos) em dado local, 
momento e período × 10n / População do mesmo local e período. 
c. ( ) Número de casos novos de determinada doença em um dado 
local e período × 10n / População do mesmo local e período 
d. ( ) Número de casos de uma determinada doença num dado local 
e período × 100 / População exposta ao risco. 
e. ( ) Número de óbitos em menores de 1 ano em determinada área 
e período × 1.000 / número de nascidos vivos na mesma área e 
período. 



 
Assinale a alternativa correta que se refere à forma do cálculo 
da Prevalência de uma doença: 
 
a. ( ) Número total de óbitos, no período × 1.000 / População total, 
na metade do período. 
b. (x) Número de casos existentes (novos + antigos) em dado local, 
momento e período × 10n / População do mesmo local e período. 
c. ( ) Número de casos novos de determinada doença em um dado 
local e período × 10n / População do mesmo local e período 
d. ( ) Número de casos de uma determinada doença num dado local e 
período × 100 / População exposta ao risco. 
e. ( ) Número de óbitos em menores de 1 ano em determinada área e 
período × 1.000 / número de nascidos vivos na mesma área e 
período. 



A prevalência descreve a força com que 
subsistem as doenças na coletividade. É um 
indicador de morbidade . Qual fator abaixo lista 
que contribui para a redução da prevalência ? 
 
a)Maior duração da doença  
b)Aumento da cura da doença  
c)Aumento da incidência da doença  
d)Melhora do sistema de notificação  
e)Nenhuma das alternativas  
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subsistem as doenças na coletividade. É um 
indicador de morbidade . Qual fator abaixo lista 
que contribui para a redução da prevalência ? 
 
a)Maior duração da doença  
b)Aumento da cura da doença  
c)Aumento da incidência da doença  
d)Melhora do sistema de notificação  
e)Nenhuma das alternativas  

 
 
 
 



Quando um novo tratamento é usado numa doença e 
melhora o prognóstico, mas não cura, o que ocorre 
com os coeficientes de incidência e prevalência?  
 
a) A incidência e a prevalência permanecem as 
mesmas.  
b) A incidência permanece a mesma. A prevalência 
aumenta.  
c) A incidência diminui e a prevalência permanece a 
mesma.  
d) A incidência e a prevalência aumentam.  
e) A incidência aumenta e a prevalência diminui. 



Quando um novo tratamento é usado numa doença e 
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a) A incidência e a prevalência permanecem as 
mesmas.  
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Medida Mortalidade 

 Coeficiente Mortalidade Geral 

 Coeficientes específicos: por sexo, idade, causas, causas 

evitáveis 

 Coeficiente de mortalidade materna 

 Coeficiente mortalidade infantil e seus componentes: neonatal 

precoce, neonatal, infantil tardia 

 Coeficiente de letalidade 



• Mede o risco de morte por todas as causas em uma 

população de um dado local e período 

• Seu valor é afetado pela composição etária da população 

 populações “velhas – maior CMG que aquele verificado 

em populações jovens 

 

 

                N.º de óbitos em dado local e período 

CMG = -------------------------------------------------------       X  1000    
             População do mesmo local e período 

 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE  GERAL (CMG)  



• Mede o risco de morte por determinada causa, num 

dado local e período.  

• No denominador deve constar a população exposta ao 

risco de morrer por essa mesma causa. 

• Expressa gravidade  

 

 

                    N.º de óbito por determinada doença em dado local  e período 

CMC = --------------------------------------------------------------------------------------------------- X 10n 

                                 População exposta ao risco 

 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSA (CMC)  



COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL (CMI) 

• Número de óbitos de menores de um ano de idade (x 

1.000) entre a população de nascidos vivos em determinado 

espaço geográfico e ano. 

• Estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu 

primeiro ano de vida 

• Ótimo indicador de saúde, de condições de vida e de 

desenvolvimento social e econômico de uma região 

 
1000

 ano e área mesma na  vivosnascidos de nº

ano e área adeterminad em ano 1 < crianças de óbitos de nº           
x



• Mede o risco de morte materna.  

COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA (CMM)  

N.º de mortes maternas em dado local e período 

CMM = ----------------------------------------------------------------------------  X  10.000 

N.º de nascidos vivos no mesmo local e período  

Óbito de mulher grávida ou no período de 42 dias após 

a gravidez, independente da duração e localização da 

gravidez, por alguma causa relacionada ou agravada 

pela gravidez que não sejam causas acidentais ou 

incidentais 



           N.º de nascidos mortos (22ª semana ou mais de gestação)  

                                  em dado local e período 

CNM = --------------------------------------------------------------------------          X 1000 

                    N.º de nascidos vivos + nascidos mortos  

                                    no mesmo local e período  

COEFICIENTE DE NATIMORTALIDADE  

Mede o risco de morte para crianças a partir da 22ª 
semana ou mais de gestação   



              N.º de óbitos em crianças de 0 a 27 dias completos  

                                      em dado local e período 

CMIP  = -------------------------------------------------------------------------  X 1.000    

                    N.º de nascidos vivos no mesmo local e período  

 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL 

Mede o risco de morte para crianças até 28 dias 

• Coeficiente de mortalidade neonatal PRECOCE 

• Coeficiente de mortalidade neonatal TARDIA 

Mede o risco de morte para crianças de 0 a 6 dias completos 

Mede o risco de morte para crianças de 7 a 27 dias completos 



O coeficiente que mede o risco de morte para 
crianças a partir da 22ª semana ou mais de 
gestação denomina-se:  
 
a) COEFICIENTE DE NATIMORTALIDADE  
b) COEFICIENTE DE MORTALIDADE  GERAL (CMG) 
c) COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL (CMI) 
d) COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA (CMM)  
e) COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL 
 
 
   
 



O coeficiente que mede o risco de morte para 
crianças a partir da 22ª semana ou mais de 
gestação denomina-se:  
 
a) COEFICIENTE DE NATIMORTALIDADE  
b) COEFICIENTE DE MORTALIDADE  GERAL (CMG) 
c) COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL (CMI) 
d) COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA (CMM)  
e) COEFICIENTE DE MORTALIDADE NEONATAL 
 
 
   
 



Mede o poder da doença em determinar a morte, 

avaliando a gravidade da doença e também a 

qualidade da assistência médica prestada para esta 

doença. 

 
           N.º de óbitos de determinada doença em dado local e período 

CL = ------------------------------------------------------------------------------------------      X 100 

         N.º de casos de doença no mesmo local e período 

  

COEFICIENTE DE LETALIDADE (CL) 



Exemplificando:  

A cidade X registrou 5.800 casos de dengue e 200 óbitos e 
na cidade Y foi registrado 1.200 casos e 110 óbitos. Qual  a 
cidade com maior letalidade?   

                02 

CL = --------      X 100   = 3     

          5800 

  

                02 

CL = --------      X 100   = 9     

          5800 

  

cidade X cidade Y  



                N.º de óbitos em dado local e período 

CM = -------------------------------------------------------       X  1000    
             População do mesmo local e período 

 

           N.º de óbitos de determinada doença em dado local e período 

CL = ------------------------------------------------------------------------------------------      X 100 

         N.º de casos de doença no mesmo local e período 

  

COEFICIENTE DE MORTALIDADE  GERAL (CMG)  

COEFICIENTE DE LETALIDADE (CL) 



Em um determinado município com uma 
população de 1.200.000 de habitantes, foram 
notificados 600 casos de meningite, dos quais 
120 mortes foram confirmadas, causadas pela 
doença. Qual foi o percentual de letalidade da 
doença neste caso? 
 
a)20% 
b)0,5% 
c)2% 
d)0,02% 
e)5% 
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Indicadores epidemiológicos expressam a relação entre o subconjunto de doentes (ou 
óbitos por uma dada doença, ou sujeitos portadores de uma condição relacionada à saúde) 
e o conjunto de membros da população, a este respeito analise as alternativas abaixo, e 
assinale a alternativa correta. 
 

a) Razão é a relação entre o número de indivíduos com certo atributo e o total de 
indivíduos considerados, mostra a magnitude (importância) do evento destacado 

b) Proporção é a relação entre dois eventos distintos, ou características diferentes do 
mesmo evento. 

c) Coeficientes ou taxas é a relação entre dois valores numéricos que estima uma 
probabilidade ou risco, através da relação entre o número de pessoas expostas e sob o 
numero de casos da doença. 

d) Coeficiente de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de um ano de 
idade (x 1.000) entre a população de nascidos vivos em determinado espaço geográfico 
e ano. 

e) Coeficiente de natimortalidade mede o risco de morte materna analisando óbito de 
mulher grávida ou no período de 42 dias após a gravidez, independente da duração e 
localização da gravidez, por alguma causa relacionada ou agravada pela gravidez que 
não sejam causas acidentais ou incidentais. 
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No ano de 2017 foram notificados no município de São José do 
Rio Preto, 96 casos de Hepatite C, totalizando ao final deste 
ano 3.603 casos notificados desde 1.999. A população do 
município segundo no ano citado era de 450.657 habitantes. 
Calcule o coeficiente de incidência e de prevalência.  
 
a) CI = 21 casos/1.000 habitantes e CP = 800 casos/1.000 

habitantes 
b) CI = 21 casos/100.000 habitantes e CP = 80 casos/10.000 

habitantes 
c) CI =  21 casos/10.000 habitantes e CP = 82 casos/10.000 

habitantes 
d) CI = 17 casos/1.000 habitantes e CP = 8,2 casos/100.000 

habitantes 
e) CI = 17 casos/10.000 habitantes e CP = 82 casos/1.000 

habitantes 
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(FCC 2018) Em um estudo realizado em um município brasileiro, foi medida a taxa 
de incidência de acidente vascular cerebral em 118.539 mulheres com idade entre 
30-55 anos que, em 2001, não tinham histórico de doença coronariana, acidente 
vascular cerebral ou câncer. Um total de 274 casos de acidente vascular cerebral 
foi observado ao longo de oito anos de acompanhamento (908.447 pessoas/ano). 
A taxa de densidade de incidência de acidente vascular cerebral para toda a 
população foi de 30,2 por 100 mil pessoas/ano de observação. Nessa situação, a 
Taxa de incidência cumulativa ou risco para acidente vascular cerebral, no período 
de oito anos, por mil habitantes, corresponde à 
 
(A) 7,6. 
(B) 3,02. 
(C) 2,3. 
(D) 3,3. 
(E) 4,1. 
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(FCC 2014)  A equipe de saúde do ambulatório de uma determinada empresa observou um 

aumento do número de licenças médicas dos trabalhadores por  motivo de bronquite crônica. 

Os dados estatísticos do ano de 2013 revelaram o seguinte: 

 

Com objetivo de elaborar um programa de prevenção, promoção e educação em saúde, o enfermeiro do 

ambulatório calculou a razão de prevalência entre fumantes e não fumantes que é de:  
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Fumante: 175/550*1000 = 318 
 
Não Fumante: 113/1050*1000 = 107 
 
Razão: 318/107 = 2,9  



(A) 0,52, portanto, não representa um valor de significância, tendo um vista ser 

inferior a 1%. 

(B) 2,9, ou seja, os fumantes têm 2,9 vezes mais bronquite crônica dos que os não 

fumantes. 

(C) 3,8, ou seja, os não fumantes têm 3,8 vezes menos bronquite crônica dos que os 

fumantes. 

(D) 7,06, ou seja, os fumantes têm um risco de 7,06 vezes maior de desenvolverem 

bronquite crônica, quando comparados aos não fumantes. 

(E) 31,8, ou seja, os fumantes têm 31,8 vezes mais bronquite crônica dos que os não 

fumantes. 
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Complete o quadro a seguir e responda as questões 
abaixo Número de casos, óbitos, incidência e letalidade 
por grupo etário, da doença meningocócica em um Estado 
do Brasil no ano 2004 (dados fictícios). 
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Pra que serve estes 
dados? 



http://www.pa
ho.org/BRA/ind
ex.php?option
=com_content
&view=article&
id=211:sala-
situacao-
saude-
ministerio-
saude&catid=7
58:bra-
principal  
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AIDS 



Vírus da Imunodeficiência Humana, é o vírus que causa a AIDS 

HIV 

AIDS 

-Fatores determinantes desconhecidos 

- Contagem de CD4 + carga viral são indicadores 

- Estágio inicial (CD4 <350/mm³) 

 - candidíase, listeriose, zoster, rodococcus, EBV 

- Estágio avançado (AIDS) (CD4 <200/mm³) 

 - Imunodeficiência severa 



2008: 
87% dos municípios do país 
com pelo menos  um caso 
de Aids 

2014: 

757.042 
Homens: 491.747 (65,0%) 
Mulheres: 265.251(35,0%) 

AIDS NO BRASIL 



PREVALÊNCIA DO HIV NO BRASIL 



 (Taxa de incidência, 1980-2013, estado de São Paulo) 
 

1º São Paulo 

2º Campinas 

3º Santos 

4º Ribeirão Preto 

5º Guarulhos 

6º São José do Rio Preto 

7º Santo André 

8º Sorocaba 

9º Osasco 

10º São José dos Campos 

AIDS NO ESTADO DE SÃO PAULO 



Distribuição dos casos de HIV e AIDS, segundo o ano de 
diagnóstico, residentes em São José do Rio Preto no 
período de 2007 a outubro de 2017. 

Fonte: SINAN - VE - SMS – SJRP 



TESTE CONVENCIONAL - HIV 

ENSAIOS 
LABORATORIA
IS 

 
Imunoblotting 

Western Blotting 

Triagem 

Complementação 

ELISA, MEIA, ELFA 

Quimioluminescência 

Testes Rápidos 
(Alta sensibilidade) 

(Alta especificidade) 



Diferentes metodologias para a testagem: 

 

 

- Convencional (HIV, Hepatites B e C, Sífilis) 

- Teste Rápido Sanguíneo (HIV, Hepatites B e C, 

Sífilis) 

- Fluido Oral (HIV) 



TESTE CONVENCIONAL 

• Confidencial, possuir consentimento do paciente e ter aconselhamento pré e 

pós-teste.  

• Relatar no prontuário o CONSENTIMENTO do paciente. 

• Coletar 10 ml de sangue total em tubo seco. 



São testes que permitem a detecção de anticorpos anti-HIV, cujo resultado pode 
ser visualizado em cerca de 30 minutos após a coleta da amostra. 
 
 A estrutura para a realização destes testes é muito simples, não havendo 
exigência da utilização de equipamentos para tal. 

TESTES RÁPIDOS 

Fluido Oral Sanguíneo 
https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8  https://www.youtube.com/watch?v=b-

12swXrnw8  

https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8
https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8
https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8
https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8
https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8
https://www.youtube.com/watch?v=b-12swXrnw8


TESTE RÁPIDO 



Os Testes Rápidos são desenvolvidos para detectar 
anticorpos anti-HIV em até 30 minutos, portanto, 
ideais para fornecer resultados no mesmo dia em uma 
variedade de situações e locais. São itens relativos à 
Testagem Rápida, EXCETO:  
 
A) Podem ser realizados pelo fluido oral, soro, plasma 
ou sangue total.  
B) Podem ser utilizados fora do ambiente de 
laboratório por pessoal capacitado.  
C) Não apresenta resultados falso-positivos sendo 
descartados os testes complementares.  
D) Amplia o acesso ao diagnóstico do HIV.  
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O DIAGNÓSTICO DO HIV 
SÓ ESTÁ CONFIRMADO 
APÓS DUAS AMOSTRAS 

REAGENTES!!!! 



• Vacina contra influenza A H1N1; 
• Artrite reumatoide; 
• Doenças autoimunes (lupus eritematoso sistêmico, doenças do tecido conectivo 

e esclerodermia); 
• Colangite esclerosante primaria; 
• Terapia com interferon em pacientes hemodialisados; 
• Síndrome de Stevens-Johnson; 
• Anticorpo antimicrossomal; 
• Anticorpos HLA (classe I e II); 
• Infecção viral aguda; 
• Aquisição passiva de anticorpos anti-HIV (de mãe para filho); 
• Tumores malignos; 
• Outras retroviroses; 
• Múltiplas transfusões de sangue; 
• Anticorpo antimúsculo liso. 

Resultados Falso-positivo 



HEPATITES  

VIRAIS 





 
 
 

 Acidente com material biológico  

HIV 

VHC 

VHB 

0,09 a 0,3% 

23 a 62%   (20%) 

1 a 10%   (1,8%) 

Centers for Disease Control and Prevention - CDC 

0,09 a 0,3% 

23 a 62%   (20%) 

1 a 10%   (1,8%) 





Incidência anual de carcinoma 

hepatocelular (CHC) no Brasil: 2,75% 

Paranaguá-Vezozzo, DC,Carrilho, FJ e cols; ILCA, 
Barcelona oct 5-7, 2007 



Estimativas das prevalências (%) de 
Hepatite B (HBsAg) para o conjunto 
das capitais de cada região e Distrito 
Federal (faixa etária de 10 a 69 anos) 

Região Prevalência (IC(95%)) 

Norte 0,63% (0,22 – 1,04) 

Nordeste 0,42% (0,16 – 0,67) 

Centro-Oeste 0,31% (0,16 – 0,46) 

Distrito Federal 0,26% (0,03 – 0,49) 

Sudeste 0,31% (0,09 – 0,53) 

Sul 0,48% (0,21 – 0,75) 

Brasil 0,37% (0,25 – 0,50) 

Estimativas das prevalências (%) de 
Hepatite C (Anti-HCV) para o 
conjunto das capitais de cada região 
e Distrito Federal (faixa etária de 10 
a 69 anos) 

Região Prevalência (IC(95%)) 

Norte 2,10% (1,409 – 2.796) 

Nordeste 0,68% (0,399 – 0,960) 

Centro-Oeste 1,32% (0,951 – 1,700) 

Distrito 

Federal 

0,85% (0,458 – 1,252) 

Sudeste 1,27% (0,910 – 1,635) 

Sul 1,19% (0,765 – 1,614) 

Brasil 1,38% (1,119 – 1,636) 

 PREVALÊNCIA DAS HEPATITES VIRAIS 



 HEPATITES VIRAIS – Prevalência Municipal  - SJRP  

 
 

442.583 
 

 

 
1.640         6.100 

 

980             3.340 
                (60%)                  (55%) 

 

 

            Prevalência de Infecção MS 
        Hepatite B = 0,37%            Hepatite C = 1,38% 



Distribuição dos casos notificados de hepatite B e C, SJRP, 2000 a 2017. 

                                                        Fonte: SINAN_VE_ DEVISA_SMS_ SJRP 

                                                                



Fonte: SINAN_VE_ DEVISA_SMS_ SJRP 

Distribuição dos casos notificados de hepatite B (HBsAg) e    C (Anti HCV + PCR), 

SJRP, 2001 a 2016. 
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Distribuição do coeficiente de detecção de casos de hepatite C por 100.000 

habitantes, 2001-2011 

Fonte: Sala situação MS _ http://189.28.128.178/sage/ 



Fonte: Sala situação MS _ http://189.28.128.178/sage/ 

Distribuição do coeficiente de detecção de casos de hepatite C por 100.000 habitantes, 

2001-2011 
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Percentual dos casos de Hepatite B com identificação da categoria de 
exposição, segundo o ano de notificação, SJRP, 2007 a 2016.  

Fonte: SINAN - VE - SMS – SJRP                                                      
  



Fonte: SINAN - VE - SMS – SJRP                                                       

Percentual dos casos de Hepatite C com identificação da categoria de exposição, 
segundo o ano de notificação, SJRP, 2007 a 2016.  



 
• ANTI-HCV  + : infecção prévia ou 
atual (não indica doença ativa) 
 

 

•  PCR 

HCV-RNA  + : doença ativa         RNA 

TESTE CONVENCIONAL - HEPATITES 



ESTRUTURA ANTIGÊNICA - HBV 

Núcleo-capsídeo          
(core) 

HBcAg 

anti-HBc IgG   

anti-HBc IgM 

AgHBe                   
anti-HBe 

Envelope HBsAg           
anti-HBs 

DNA dupla fita 

DNA polimerase 



Componentes                   Sorologia 

Antígeno “s”                      HBsAg / anti-HBs 

Antígeno “c”                      anti-HBc (total; IgM + IgG) 

Antígeno “e”                      HBeAg / anti-HBe 

                                              Virologia 

DNA do HBV                    HBV-DNA qualitativo  e HBV-DNA 
quantitativo 



0 1 2 3 4 5 12 

Anti-HBcIgG 

Anti-
HBsAg 

HBeAg 
Anti-HBcIgM 

Início dos 
Sintomas Meses após o início dos sintomas 
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dias 
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HBsAg 

Anti HBeAg 

Perfil sorológico da hepatite B 



Semanas após  a exposição 

anti-HBc IgM 

anti-HBc total 

HBsAg 

Aguda  
6 meses                  

HBeAg 

Crônica 

anti-HBe 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 52 Anos 

Perfil sorológico da hepatite B 



 CONDUTA 

Repetir sorologia 

Encaminhar 
Notificar 

Notificar  
Busca comum. 

Encaminhar 
Notificar 

HBsAg Anti HBc total   Anti HBs 

REAGENTE   NÃO REAGENTE  

REAGENTE   REAGENTE  

NÃO REAGENTE   REAGENTE   REAGENTE  

NÃO REAGENTE   REAGENTE   NÃO REAGENTE  

Marcadores sorológicos da hepatite B 



Na confirmação laboratorial e no 
acompanhamento do tratamento dos casos 
de hepatite viral B, o exame específico 
utilizado é denominado: 
(A) HBV-DNA 
(B) HBsAg 
(C) HBeAg 
(D) Anti-HBs 
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