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IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE B OCULTA EM INDIVIDUOS COM ANTI-HBC
ISOLADO
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Frequência de infecção oculta em amostras com anti-HBc
isolado, de 150 amostras analisadas 72% (108/150) foram
negativas e 28% (42/150) foram positivas.

Contato para informação:
NOME: Alcione de Oliveira dos Santos.
Fundação Oswaldo Cruz Rondônia.
TEL NO +55 (69) 9 9203-0185
EMAIL Alcione.m@Hotmail.com

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

Portanto, podemos afirmar que o qHBV pode

BRASIL,
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE:
Boletim
Epidemiológico- Hepatites Virais. Brasília-DF, 2012.

detectar carga viral em indivíduos com hepatite
B em qualquer estágio da doença, com alta
capacidade para o rastreio de NAT para

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE: Departamento de
DST, Aids e Hepatites virais. Disponível em: <
http://www.aids.gov.br/pagina/hepatite-b> Acesso em:
10 de set.. 2015.

hepatite B em doadores de sangue e de órgãos.
A

sensibilidade

deste

método

poderia

prop.orcionar um avanço para a automação em

CONFLITO DE INTERESSE

bancos de sangue, centros de hemodiálise e
em transplantes de órgãos, aumentando a
segurança dos pacientes receptores.

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

