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RESUMO 

Este estudo objetivou territorializar a hepatite B no ano de 2006, no perímetro 
urbano no município de Maringá-PR, a partir do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN), valendo-se das variáveis: idade, sexo, raça, 
escolaridade, sinais e sintomas, vacinação e categoria de exposição. Utilizaram-se 
a base cartográfica cedida pela Prefeitura Municipal de Maringá de 2006, o 
programa ArcView 3.1 e as proposições da semiologia gráfica apresentadas por 
Bertin para elaboração do mapa temático. Dos 43 casos confirmados, a maior 
concentração ocorreu nas zonas censitárias 24, 36 e 43. O risco concentrou-se 
em zonas de maior população, em zonas centrais e nas mais próximas do limítrofe 
do perímetro urbano. Verificou-se que a susceptibilidade dos indivíduos ao agravo 
está presente em todo município. A territorialização é uma estratégia para a 
atenção à saúde com ênfase na integralidade da assistência, tratamento do 
indivíduo no contexto familiar e ambiental, para a concretização de uma prática 

integralizada na assistência aos portadores de hepatite B. 
Keywords: hepatitis B, territorialisation, epidemiological surveillance. 

 

INTRODUÇÃO 

A hepatite B é uma doença infecciosa viral, contagiosa, que pode ser aguda ou crônica, 
causada pelo vírus da hepatite B (VHB) pertencente à família hepadnavírus (Brasil, 2005). 

A infecção pelo VHB é um grande problema de saúde pública. Segundo Silva et al. (2003), o 
VHB é considerado de alta infectividade devido a sua estabilidade no meio ambiente, aliado 
ao alto grau de contagiosidade, em pequena quantidade de sangue ou secreção. De acordo 
com Pitella (2004), existem cerca de 400 milhões de indivíduos portadores do VHB, sendo 
essa infecção responsável, como afirmam Marinho & Agostinho (2007), por um milhão de 
mortes por ano. 

A transmissão do VHB ocorre por via parenteral e/ou sexual, ocorrendo por meio do contato 
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com solução de continuidade da pele e mucosas com sangue ou outros fluidos corporais, 
sendo considerada uma doença sexualmente transmissível (Ferreira, 2005). 

Alguns indivíduos apresentam um risco mais elevado de exposição a esse vírus, devido à 
predisposição, exposição, comportamento e atividade profissional em que estão inseridos. 
Esses indivíduos fazem parte do grupo de risco, que inclue: os receptores de transfusões de 
sangue e/ou derivados, hemodialisados, hemofílicos, usuários de drogas injetáveis, filhos de 
mães portadoras do VHB, presidiários, homossexuais masculinos, profissionais do sexo, 
manicures e os profissionais da área da saúde (Silva et al., 2003). 

A hepatite B aguda é habitualmente anictérica. Apenas 30% dos indivíduos apresentam a 
forma aguda ictérica da doença, e aproximadamente 5 a 10% dos indivíduos desenvolvem 
doença hepática crônica (Silva et al., 2003). Mas em torno de 1% dos casos agudos pode 
evoluir para uma forma fulminante da doença, levando o paciente à morte na maioria dos 
casos. 

O Brasil apresenta diferenças de endemicidade para hepatite B em seu território. Na região 
Amazônica e em alguns locais do Espírito Santo e oeste de Santa Catarina há prevalência 
superior a 7%; nas regiões nordeste, centro-oeste e sudeste indica-se entre 2 e 7% de 
prevalência e a região sul está abaixo de 2%. Em 2006, foram 14.681 casos confirmados de 
hepatite B no país. Nesse ano, o Estado do Paraná confirmou 1.493 casos, que corresponde 
ao coeficiente de 14,37/100.000 habitantes. Observou-se para o município de Maringá, no 
mesmo período, um coeficiente de 13,25/100.000 habitantes, que se assemelha ao 
coeficiente do Estado (Brasil, 2007). 

O reconhecimento do território é um passo básico para caracterização da população e de 
seus problemas de saúde, bem como para avaliação do impacto dos serviços sobre os 
níveis de saúde da população. Essa proposta, de acordo com Monken & Barcellos (2005) e 
Barcellos & Santos(2007), é justificada pelo agravamento das desigualdades sociais, que 
restringe a população ao acesso de melhores condições de vida. 

A epidemiologia pode contribuir com essa missão, fornecendo indicadores para o 
planejamento, administração e avaliação das ações de saúde, pois estuda o processo 
saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição dos fatores 
determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, 
propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças 
(Figueiredo, 2005).  

Evidenciando a hepatite B como uma doença sexualmente transmissível e sua relevância 
como agravo no conjunto de doenças de notificação compulsória, este estudo tem como 
propósito territorializar os casos confirmados de hepatite B, bem como os casos descartados 
para a compreensão deste agravo no âmbito da vigilância em saúde. 

METODOLOGIA 

Neste estudo, utilizou-se o método quantitativo, descritivo transversal, que implica em 
investigação da situação da saúde de uma população ou comunidade com base na 
avaliação individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo, e daí 
produzindo indicadores globais de saúde para o grupo investigado (Rouquayol, 2003). 

O estudo foi realizado na Coordenação da Vigilância Epidemiológica, na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Maringá/PR, após autorização. Foram analisadas 101 fichas 
de investigação de hepatites virais do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) do ano de 2006, das quais foram analisadas as variáveis: faixa etária, sexo, raça, 
escolaridade, sinais e sintomas, vacinação prévia contra hepatite B, categoria de exposição.  

Na elaboração dos mapas temáticos foi utilizada a base cartográfica em meio digital cedida 
pela Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDHU) do 
município de Maringá. Em relação à representação gráfica, empregou-se os pressupostos 
da semiologia gráfica (Bertin, 1983) e para a edição dos mapas, utilizou-se o programa 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 
IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 
337 

 
Geosaúde, 7 a 11 de setembro de 2009  

ArcView 3.2. Considerou-se como unidade geográfica a zona censitária proposta pela 

 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a realização do censo, 
e adotada pela Prefeitura Municipal de Maringá. Para o agrupamento dos casos por zonas 
censitárias, foram somados o número de casos de hepatite por local de residência incluso 
em cada zona censitária. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Quadro 1 indica os resultados obtidos dos casos confirmados para hepatite B em função 
das variáveis estudadas.  

Observou-se que dos casos confirmados, a faixa etária predominante é de 30 a 39 anos, 
com 13 casos, que corresponde a 30,2% do total; seguida pela faixa de 20 a 29 anos, com 
10 casos (23,3%); em terceiro é a faixa de 40 a 49 anos, com 9 casos (20,9%) e os 
indivíduos acima de 50 anos, com 11 casos, correspondendo a 25,6%.  Não houve 
diferenças significativas entre os portadores do sexo feminino, com 22 casos (51,2%), com 
os do sexo masculino, que teve 21 casos (48,8%). 

Em relação a variável raça, detectou-se que 35 indivíduos são da cor branca (81,4%); 4 
indivíduos negros (9,3%); 3 indivíduos pardos (7%) e 1 amarelo (2,3%). Quanto à 
escolaridade, 2 indivíduos (4,6%) são analfabetos; 5 indivíduos (11,6%) cursaram de 1 a 3 
anos de estudo; 19 indivíduos (44,4%) cursaram entre 4 a 7 anos de estudo; 9 indivíduos 
(20,9%) estudaram de 8 a 11 anos de estudo e 6 indivíduos cursaram 12 anos ou mais 
(13,9%). Houve ainda um caso para ignorado e outro não informado, que corresponde cada 
um a 2,3% do total. 

Na categoria de exposição, 18 indivíduos mencionaram tratamento cirúrgico (19,8%); 18 
indivíduos apontaram o tratamento dentário (19,8%); 8 indivíduos indicaram a transfusão 
sanguínea (8.8%) e indivíduos mencionaram tatuagem (5,5%). Quanto a sintomatologia, os 
sinais mais freqüentes foram: fraqueza e indisposição em 11 casos (14,3%); cefaléia em 18 
casos (11,7%); náusea e vomito em 16 casos (10,4%); inapetência em 14 casos (9%); urina 
escura em 13 casos (8,4%); prurido generalizado em 11 casos (7,1%); fígado aumentado 
em 10 casos (6,4%);  febre em 10 casos (6,4%); icterícia em 9 casos (5,8%); vômitos com 
sangue foram 6 casos (3,9%); fezes esbranquiçadas em 5 casos (3,2%); alteração da 
consciência em 5 casos (3,2%); manchas vermelhas na pele em 3 casos (1,9%) e 12 casos 
com  outros  sintomas (7,8%). 

Em relação a forma de contato, 17 indivíduos  não souberam informar a forma de contato 
(36,9%); 6 indivíduos relataram o contato sexual (13%) e 6 indivíduos informaram o 
domicílio (13%).  Nota-se que o indivíduo, por receio ou ‘vergonha’, nem sempre menciona 
ao profissional de saúde, durante a investigação do caso, o que de fato ocorreu na sua vida, 
comprometendo a fidedignidade desta informação e as ações a serem tomadas pela 
Vigilância Epidemiológica. 

A figura 1 representa a distribuição espacial dos casos confirmados de hepatite B no 
perímetro urbano do município de Maringá em 2006.  Observa-se na figura 01 que a maior 
concentração dos casos confirmados foi na zona 24. Dos cinco casos confirmados, somente 
um era do sexo feminino. 

O segundo agrupamento de incidência de casos foram as zonas 36 e 43 com 4 casos em 
cada. Na zona 36 predominou o sexo feminino, enquanto que na zona 43 houve eqüidade 
entre os sexos. Em ambas as zonas censitárias, a faixa etária predominante foi de 30 a 50 
anos. O nível médio de escolaridade na zona 36 foi de 8 a 11 anos de estudo, enquanto que 
na zona 43 foi de 4 a 7 anos de estudo. A categoria de exposição mais relatada na zona 36 
foi tratamento dentário e cirúrgico, e na 43, além destas exposições, foi mencionado o uso 
de medicamentos injetáveis e três ou mais parceiros sexuais. A sintomatologia clássica 
também foi predominante nestas zonas. 
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Variáveis Casos confirmados Variáveis Casos confirmados Variáveis Casos confirmados 

Faixa etária N
o
 de casos % Sinais e Sintomas N

o
 de casos % Tipo de 

exposição 
N

o
 de casos % 

0 a 9 - - febre 10 6,4 três ou + 
parceiros sexuais 

 
9 9,9 

10 a 19 - - urina escura 13 8,4 Tratamento 
cirúrgico 

18 
19,8 

20 a 29 10 23,2 inapetência 14 9 tratamento 
dentário 

18 
19,8 

30 a 39 13 30,2 fezes esbranquiçadas 5 3,2 transfusão de 
sangue 

8 
8,8 

40 a 49 9 20,9 fígado aumentado 10 6,4 tatuagem 5 5,5 

50 a 59 8 18,6 vômitos com sangue 6 3,9 medicamentos 
injetáveis 

6 
6,6 

60 e mais 3 6,9 fraqueza/indisposição 22 14,3 parto normal 7 7,7 

Sexo   prurido generalizado 11 7,1 acidente 
percutâneo 

2 
2,2 

Masculino 21 48,8 manchas vermelhas na pele 3 1,9 
drogas injetáveis 

2 
2,2 

Feminino 22 51,1 alteração da consciência 5 3,2 
acupuntura 

1 
1,1 

Escolaridade   cefaléia 18 11,7 exposição a 
sangue e 
secreções 

3 

3,3 

não informado 1 2,3 náusea e vômito 16 10,4 drogas inaláveis 1 1,1 

sem escolaridade 2 4,6 icterícia 9 5,8 DSTs 3 3,3 

1 a 3 5 11,6 outros 12 7,8 outro 2 2,2 

4 a 7 19 44,1 Raça   
ignorado 

6 
6,6 

8 a 11 9 20,9 branca 35 81,3    

12 ou mais 6 13,9 preta 4 9,3    

não se aplica - - amarela 1 2,3    

ignorado 1 2,3 parda 3 7    

                Quadro 1 - As variáveis estudadas para o estudo dos casos confirmados de hepatite B. 

Fonte: SINAN/Vigilância epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde do município de Maringá (2006).
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O terceiro agrupamento de incidência de casos foram as zonas 31, 37 e 39. Nas zonas 31 e 
39, o sexo masculino predominou com 67% dos casos, e na zona 37, o sexo feminino 
apresentou 100% dos casos. Em relação à faixa etária, houve variabilidade entre 23 a 60 
anos. Quanto aos anos de estudo, percebeu-se predominância de 4 a 7 anos de estudo com 
44% e com 12 ou mais anos apenas na zona 37. Neste agrupamento, também é relatado os 
tratamentos cirúrgico e dentário e tatuagem como a maioria das categorias de exposição. 
De acordo com a sintomatologia, os sintomas clássicos da doença prevaleceram com 55% e 
outros sintomas com 45%. 

O quarto agrupamento de incidência de casos foram as zonas 3, 19, 20, 29, 47 e 48. Em 
relação aos gêneros, o feminino predominou com 100% nas zonas 3 e 19. Nas outras zonas 
restantes, o sexo feminino representou apenas 50% dos casos. Os extremos de idade foram 
20 e 51 anos sem que houvesse predominância de alguma faixa etária. Assim como no 
terceiro agrupamento, houve predominância de 4 a 7 anos de escolaridade representando 
50% dos casos, seguido de 25% com 8 a 11 anos e 25% com os extremos 1 a 3 e 12 ou 
mais. Em relação à exposição, 42% dos pacientes mencionaram contato com três ou mais 
parceiros como também o tratamento dentário. Neste agrupamento, 83% dos casos 
apresentaram sintomatologia clássica. 

O quinto agrupamento de incidência de casos foram as zonas 4, 7, 15, 17, 23, 25, 27, 38 e 
44. O sexo masculino predominou com 78% dos casos. A faixa etária que obteve maior 
incidência foi a de 40 anos com 67%, enquanto que a faixa etária de 20 a 35 anos 
representou 33%. Assim como nos terceiro e quarto agrupamentos, observou-se 
predominância de 4 a 7 anos de estudo representando 55% dos casos. A categoria de 
exposição prevalente foi de 22% para transfusão sanguínea, tratamento cirúrgico, 
tratamento dentário e drogas injetáveis e somente 11% relataram acupuntura e contato com 
secreções. A sintomatologia clássica estava presente em 67% dos casos. 

Quanto ao critério de vacinação dos 43 casos em questão, 32 casos não apresentaram 
qualquer tipo de vacinação (74,4%); 4 casos tiveram vacinação completa (9,3%); 2 casos 
com esquema vacinal incompleto (4,7%) e 5 casos ignorados (11,6%). O número elevado de 
não vacinados é decorrente da não inclusão dos maiores de 20 anos no esquema vacinal, já 
que a vacina foi disponibilizada para menores de 1 ano a partir de 1991 e estendida até 20 
anos, em 2001. Dentre as 50 zonas censitárias do Município de Maringá, 58% não 
apresentaram nenhum caso de hepatite B no ano de estudo, que corresponde a 29 zonas 
censitárias. 

Foram descartados 58 casos e a maior concentração destes ocorreu nas zonas 36 (17,2%), 
25 (8,6%), 6, 7, 19 e 24 (6,9% cada). Nas zonas 3, 31, 37, 39 e 47 foram encontrados 5,2% 
(cada), nas zonas 23, 43 e 44 3,4 % (cada) e nas zonas 1, 2, 12, 21, 29 e 48 com 1,7% 
(cada). 

Verificou-se uma diferença significativa entre os números dos casos confirmados e 
descartados. O custo dos marcadores sorológicos durante a investigação dos casos 
confirmados totalizou R$ 1.935,11 e nos casos descartados R$ 5.522,78, gerando um alto 
custo para o Sistema Único de Saúde (SUS), demonstrando um problema para a saúde 
pública. 

CONCLUSÃO 

Com base neste estudo, pode-se salientar alguns itens de relevância: 

- Evidência de que nas zonas censitárias de maior distribuição populacional houve maior 
incidência de casos, porém há ocorrência de casos em zonas censitárias centrais da cidade 
e nas zonas mais próximas ao limítrofe urbano do município. Este fato demonstra que a 
susceptibilidade dos indivíduos ao agravo está presente em todo município;  

- O protocolo estabelecido pela Vigilância Epidemiológica não tem uma adoção adequada 
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Nos vários níveis de assistência ao paciente, implicando em um gasto significativo para o 
Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que foi evidenciado na pesquisa, que mais de 50% 
dos casos investigados foram descartados; 

 

 

Figura 1 – Distribuição espacial dos casos confirmados de hepatite B segundo zona 
censitária em 2006 – Maringá / PR. 

Base cartográfica: Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
município de Maringá/PR (1996). 

- O enfermeiro precisa estar ciente da sua atuação em Vigilância Epidemiológica nos 
diversos agravos de saúde, em todos os níveis de assistência, seja coletivo, hospitalar ou de 
ensino. Este agente de mudança, pode propor desde implementação de Sistematização da 
Assistência de Enfermagem para cada agravo, como a participação na elaboração de 
políticas públicas de promoção, prevenção e controle, assegurando a saúde da população; 

- Atualmente a estratégia do Programa de Saúde da Família tem com premissa o 
fortalecimento da atenção à saúde com ênfase na integralidade da assistência, com 
tratamento do indivíduo no contexto familiar, ambiental. Esta estratégia objetiva a vinculação 
dos profissionais, bem com a adoção dos protocolos instituídos pela vigilância 
epidemiológica para a concretização de uma prática integralizada na assistência aos 
portadores de hepatite B. Estas afirmações são corroboradas por Barazetti (2003); 

- Esta pesquisa demonstra carência de capacitação de toda equipe envolvida no protocolo, 
evidenciando a importância de cada etapa do processo e do papel de cada profissional, pois 
as fichas podem não refletir a realidade, uma vez que a Hepatite B é considerada uma 
doença sexualmente transmissível, e em apenas 10% dos casos existe relato de possível 
população considerada de risco; 

- Por se tratar de uma DST, as campanhas de conscientização para prevenção deste 
agravo, podem não estar atingindo a população. Isso é notório quando se verifica que em 
74,4% dos casos confirmados não comprovaram esquema vacinal para hepatite B, e se 
agrava por estarem em idade de atividade sexual (20 a 49 anos), que corresponde a 74,3% 
dos casos e 
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- A descrição desta territorialização poderá ser fonte de investigação e intervenção junto as 
equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) 
de cada área de abrangência, implementando medidas necessárias à população exposta ao 
risco de adoecer. 
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