Evolução dos marcadores do vírus da
hepatite B (HBV) nas infecções agudas
e crônicas

Fluxograma para o diagnóstico
da infecção oculta pelo vírus da
hepatite B (IOB)
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Fonte: Ministério da Saúde Manual Técnico para o Diagnóstico das
Hepatites Virais. Departamento de DSTs e Hepatites Virais /SVS/MS.

. Este fluxograma é indicado para o diagnóstico da infecção pelo HBV em casos de IOB.
. Em caso de carga viral indetectável, e permanecendo a suspeita clínica, uma nova amostra
deverá ser coletada para repetir o teste em 30 dias.
. É necessária a utilização de um teste de quantificação de carga viral de alta sensibilidade.

Fonte: Ministério da Saúde - Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais.
Adaptada de SABLON; SHAPIRO.
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Fluxograma de diagnóstico da infecção
pelo vírus da hepatite B (HBV).
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. Pode ser utilizado em gestantes.
. Por fazer uso de testes que detectam anticorpos totais, este fluxograma não pode ser
usado em indivíduos menores de 18 meses e também em indivíduos imunossuprimidos.
. Este fluxograma é capaz de identificar infecções ativas pelo HBV.
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. Em laboratórios que realizam pequenas rotinas (máximo cinco testes por dia) o teste
para detecção do HBsAg pode ser um teste rápido
. Em caso de resultado não reagente, e permanecendo a suspeita de infecção, após 30
dias coletar uma nova amostra para repetir o teste.

Fonte: Ministério da Saúde – Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais
Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais/SVS/MS.
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