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RESUMO

A hepatite B é uma doença infectocontagiosa que acomete os
hepatócitos, podendo se apresentar de forma aguda ou crônica. A
imunização através da vacina contra o HBV e o aumento da cobertura
vacinal é a melhor forma de prevenção da doença. Este estudo teve como
objetivo, analisar a prevalência da cobertura vacinal de hepatite B no
estado do Tocantins entre os anos de 2015 a 2019, a frequência da
redução dos casos, além do levantamento da taxa de mortalidade e o
número de óbitos dessa doença. Para tanto, utilizou-se a incidência de
notificação e confirmação da doença entre janeiro de 2015 a dezembro de
2019, a porcentagem da cobertura vacinal e a taxa de letalidade segundo
óbitos por hepatite B ao ano. No período de 2015 a 2019, verificou-se que
o Programa Nacional de Imunizações (PNI) alcançou uma cobertura
vacinal de 89,7% em média no estado do Tocantins. Foram notificados e
confirmados 494 casos de Hepatite B, nas quais 262 dos casos de
contaminação foram no sexo masculino contra 232 no sexo feminino.
Além disso, mesmo com a média da cobertura vacinal, houve um
aumento de 7,5% na taxa de mortalidade por casos de hepatite B de 2016
a 2018. Apesar da análise dos dados coletados evidenciarem uma boa
prevalência da cobertura vacinal do estado do Tocantins, observa-se a
necessidade dos serviços de saúde fornecerem o acesso e a adoção de
medidas de prevenção, diagnóstico e monitoramento de casos, pois a
taxa de mortalidade e os casos de infecção por Hepatite B não
decresceram significativamente durante os anos analisados neste estudo.
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