
Ao longo de 40 anos, o vírus da hepatite Delta (VHD) tem sido associado a infecções agudas ou crônicas e hepatites fulminantes na região da América Latina. Esta
metanálise teve como objetivo estimar a prevalência de anticorpos contra o VHD, a partir de uma revisão sistemática dos artigos publicados até 2017 em 5 bases
de dados eletrônicas; uma vez que não há estudo sobre a prevalência combinada desta infecção que abrangesse todos os países Sul-Americanos.
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40 ANOS DE PREVALÊNCIA DA HEPATITE DELTA NA AMÉRICA DO SUL:  UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Introdução & Objetivos

A prevalência combinada do anti-VHD para a região da América do Sul é relativamente alta, se comparada a outras regiões do mundo, embora, esta infecção

pareça ser menos frequente em alguns países e/ou populações. Entretanto, há evidência comprovada de um drástico declínio de infecção pelo VHD após os anos

90, provavelmente como consequência da implantação de programas de vacinação contra o VHB.

Conclusão
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Metodologia

Distribuição geográfica da prevalência do anticorpo anti-VHD entre portadores 
de HBsAg positivos nos países da América do Sul (1985-2015) 

Resultados

Forest plot das prevalências de infecção por VHD entre portadores de 
HBsAg positivos na América do Sul,  por estudo e década dos dados

A estimativa da prevalência de anti-VHD de cada estudo e o intervalo de
confiança (IC) foram calculados a partir de dados primários pelo método
de Wilson e a prevalência combinada usando o modelo de efeitos
randômicos de DerSimonian-Laird.

Constatou-se uma escassez de estudos epidemiológicos sobre o VHD fora
da área hidrográfica constituída pela Bacia Amazônica, mais
notadamente na porção sudoeste do Continente Americano e a ausência
de uma definição padrão para população alvo, algumas das limitações
deste estudo.

Prevalência combinada


