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RESUMO

A freqüência de infecçáo pelo vÍrus da hepatite B, entre pacientes psicopatas
internados em dois hospitais especializados, no Estado de s. paulo, medida pela
pesquisa sérica do HBsAg e antiHBs f.oi de LB,527o e 4,88%, respectivamente. uti-
lizou-se o método da hemaglutinação passiva. As diferentes prevalências foram
atribuídas à presença. de elevado número de doadores profissionais de sangue
entre os pacientes {qr primeiro nosocômio e sugeridas, fortemente, por análise
estatistica (p : 0.016).

INTRODUçÃO

A prevalência do antígeno de superfície do
vírus da hepatite B (HBsAg), assim como de seu
anticorpo (anti-HBs) varia amplamente em di-
ferentes comunidades do globo terrestre z. A
freqüência de portadores assintomáticos do
HBsAg é particularmente alta entre indivíduos
retardados mentais institucionalis¿flosa,8.P,i0,12,
13'14. Pacientes internados com síndrome de
Down apresentam freqüência ainda mais altac,
5,9,J3.

O objetivo central do presente trabalho foi
determinar o porcentual comparativo da fre-
qüência de infecção pelo vírus da hepatite B
entre pacientes psiquiátricos internados em ins-
tituições especializadas com características e

finalidades distintas.

MATERIAL E METODOS

Foram pesquisados o HBsAg e anti-HBs em
95 pacientes internados em dois hospitais psi
quiátricos. O primeiro nosocômio (A), locali-

cDU 616.36-002

zado na cidade de Tupá (Estado de S. paulo),
de propriedade particular, interna pacientes pre-
videnciários e possui capacidade de 380 leitos.
O alcoolismo e a fármaco-dependência consti-
tuem causa de internação na maioria dos
pacientes. O hospital desenvolve atividade mé-
dica com finalidade estritamente assistencial.
Foi recolhido sangue de 54 pacientes 042Yo
dos internados), de ambos os sexos, com ida-
des que variavam entre 20 e 69 anos. Treze
pacientes eram doadores profissionais de san-
gue e todos provenientes da cidade de Tupã e
municípios vizinhos.

O segundo hospital (B) pesquisado foi o
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas
da F.M.U.S.P., com capacidade de 268 leitos,
que interna psicopatas com finalidade de pes-
quisa, ensino e assistencial. Foi recolhido san-
gue de 41 pacientes (15,6% dos internados) com
idades de 14 a 47 anos, de ambos os sexos.

Foi pesquisado o HBs,å,g por hemaglutina-
ção passiva reversa e o anti-HBs por hemaglu-
tinação passiva, conforme metodologia descrita
por KIMURA & col.e. A quase totalidade dos
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pacientes eram pÏovenientes da Grande São
Paulo.

Não se considerou o tempo de internação
dos pacientes estudados e a escolha foi aleató-
ria em relação à psicopatia. Nenhum paciente
era portador da síndrome de Down ou retardo
mental.

Utilizouse o teste do Qui.Quadrado (x2) na
análise estatística dos resultados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos na pesquisa do HBs
Ag e anti-HBs, por hemaglutinação são apre-
sentados na Tabela I.

TABELAI
Freqüência de HBsAg e anti-HBs por hemaglutinaçáo, inter-

nados em dois hospitais psiquiátricos

prévio com o VHB foi detectado apenas um
portador assintomático, enquanto que os ou-
tros 11 já haviam desenvolvido imunidade,

Os altos índices de freqüêncai da infecção
relatados entre retardados mentais institucio-
nalizados náo encontra explicação definitivae,
supondo-se que o contágio ocorra mais inten-
samente, por contaminaçáo sangüínea (lesões
de pele entre pacientes mais agressivos), ou
em decorrência de promiscuidade higiênica ou
sexual.

Os portadores da síndrome de Down apre-
sentam Índices mais altos de infecção persis-
tente, e mais baixos de imunidade, quando com-
parados aos demais retardados mentais, tais di-
ferenças estando provavelmente relacionadas a
deficiências imunológicas ligadas ao código de
genética.

O tempo de institucionalizaçã"o condiciona
elevação da freqüência de infecção entre retar-
dados mentais. No material humano estudado
não foi possÍvel estabelecer esta correlaçáo em
decorrência do regime corrente de curta in-
ternação do paciente psiquiátrico.

Os porcentuais significativamente mais ele-
vados de infecçáo entre os pacientes do hospi-
tal A podem ser explicados pelo fato de muitos
pacientes desse hospital serem doadores pro-
fissionais de sangue e/ou viciados em drogas.
Þstes tipos de indivÍduos são reconhecidamen-
te mais sujeitos à exposição viral e tornam-se
portadores assintomáticos com maior freqüên-
cia que a populaçáo normal 1,3.

Finalmente, podemos concluir que: 1) a
prevalência de infecçáo pelo \lfIB entre psico-
patas não foi maior do que na população em
geral; 2) A presença de doadores profissionais
de sangue foi responsabilizada pela maior pre-
valência da infecção no hospital privado. Acre-
ditamos que a maior prevalência de pacientes
viciados em drogas, internados nesse hospital,
também possa ter contribuido para tal acha_
do.

SUMMARY

Prevalence of hepaúitis B surface antigen antt
anúibody in úwo Hospitals for psychiatric

patienús

The frequency of hepatitis B virus infec_
tions among psychiatric patients admitted in

Hospital A
Hospital B
Total

HBsAg

A freqüência de infecção, passada ou atual,
pelo vÍrus da hepatite B (VHB) medida pela
detecção do HBsAg e anti-HBs foi de lg,5T%
no Hospital A e de 4,88o/o no Hospital B, estatis-
ticamente diferente (* : 8,92; p : 0,0b).

Dentre 13 pacientes estudados no Hospital
A, doadores profissionais de sangue, foram en-
contrados 5 positivos para HBsAg ou anti.HBs
ß8,46%), em oposição a 4 pacientes positivos
dentre os 4L náo-doadores profissionais
(9,76%). O estudo estatístico demonstrou que
há diferença significativa quando comparado o
número de pacientes HBsAg ou anti-HBs posi_
tivos entre doadores e náo-doadores profissio_
nais. Encontrou.se um x2 : 5,BE e x2 : B,g? (cor_
rigido pela fórmula de yates), para um grau de
liberdade, e respectivamente þ : 0,016 e þ :
0,055.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos mostram que os rn-
dices de prevalência da infecção pelo vírus da
hepatite B são semelhantes aos da população
em geral da cidade de São paulo2.il. Dentre os
12 pacientes que mostraram ter tido contacto
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7/54 (I,85u/o) 9/54 (L6,67o/a)

0/41 (0,000/o) 2/4L ( 4,88Vô)
1/95 (1,050/o) LL/95 (11,580/.)

Ant-HBs Total
HBs + anti-HBs

L0/54 (I8,52oin)

2/41 ( 4,880/o)

12/95 (L2,63D/o)
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two specialized hospitals in the State of São
Paulo, Brazil, were measured by the search of
both HBsAg and anti-HBs in the sera of such
patients. The results showed positivity of
18.52% for HBsAg and 4.88% for anti-HBs.
Passive hemagglutination test was used for
the determinations. Differences of prevalence
encountered in the two hospitals were assigned
to a higher prevalence of profissional blood do-
nors among the patients of one of the hospitals.
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