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Bruna Cruz

hepatite viral é uma doen-
ça infecciosa que leva à

inflamação do fígado,
podendo causar a mor-
te. Segundo a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS), mais
de 700 milhões de pessoas no plane-
ta estão infectadas pela doença. No
Brasil, embora não existam dados ofi-
ciais que demonstrem a abrangência
da infecção pelos diferentes tipos de
vírus (A, B, C, D, E e G), a OMS
estima em dois milhões os portado-
res crônicos de hepatite B e em três
milhões os de hepatite C. Esse nú-
mero representa quase oito vezes a
quantidade de pessoas portadoras do
vírus HIV e vem preocupando mé-
dicos e autoridades sanitárias de todo
o país, já que os tipos B e C podem
levar a quadros crônicos e evoluir
para cirrose e ou câncer. Para conhe-
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Numa epidemia silenciosa,
a doença pode estar atingindo
cinco milhões de pessoas no Brasil

Mapeamento
das hepatites

A
cer a prevalência da doença em todo
território brasileiro, a Secretaria de Vi-
gilância em Saúde (SVS) do Ministé-
rio da Saúde (MS) está realizando o
mapeamento nacional das hepatites.
O inquérito é conduzido pela Univer-
sidade de Pernambuco (UPE) e con-
ta com a participação de pesquisado-
res do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães (CPqAM), unidade da Fi-
ocruz em Pernambuco.

Segundo a coordenadora da
pesquisa, Leila Beltrão (UPE), com os
dados o Ministério da Saúde poderá
criar um melhor cronograma para a
prevenção, o controle e o tratamento
da doença. Ela conta ainda que, ape-
sar da notificação obrigatória, os ca-
sos registrados oficialmente estão
muito aquém dos números reais.
“Num futuro próximo, poderemos
estabelecer estimativas mais precisas
em relação aos portadores de hepa-
tite em todo o país”, assegura. No

Pesquisadora recolhe dados
de morador do Recife
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Recife, o número de contaminados
pela hepatite C pode chegar a 25 mil
pessoas, cerca de 1,5% da população.

Pioneirismo
O inquérito investiga, pela pri-

meira vez, a ocorrência dos tipos A,
B e C (os mais comuns) de hepatite
em todas as capitais brasileiras e no
Distrito Federal. Cerca de 32 mil
amostras de sangue de pessoas en-
tre 5 e 69 anos serão colhidas em
todo o país. Em residências pré-se-
lecionadas, os pesquisadores aplicam
um questionário para obter informa-
ções socioeconômicas da população,
como grau de escolaridade, acesso
a saneamento básico, à água tratada
e à coleta de lixo. “Quando encon-
tramos uma pessoa da faixa etária
selecionada, além de coletarmos san-
gue, aplicamos outro questionário,
mais específico, com o intuito de
descobrir quais os hábitos de risco
que determinam o contágio pelo ví-
rus da hepatite e as áreas de maior
incidência”, explica a pesquisadora
do Departamento de Parasitologia
do CPqAM e coordenadora epide-
miológica da pesquisa no Recife,
Zulma Medeiros.

Na capital pernambucana, a pes-
quisa começou em agosto. “A recep-
tividade da população é ótima. A mai-
or dificuldade é encontrar as pessoas
em casa no horário comercial. Às ve-
zes precisamos voltar quatro, cinco
vezes, em horários alternativos. Quan-
do não as encontramos, os vizinhos
pedem para participar”, comenta a
coordenadora de campo da pesquisa
no Recife, Kirte Teixeira. Todas as
pessoas que tiverem o diagnóstico
positivo serão encaminhadas para re-
alizar o tratamento gratuitamente. O
mapeamento também começou nos
demais estados do Nordeste e do
Centro-Oeste. O cronograma para as
outras regiões está sendo elaborado.

O estudo, que conta com o
apoio da Organização Pan-america-

na de Saúde (Opas), tem duração pre-
vista de dois anos e deve apresentar,
até fevereiro, os primeiros resultados
das regiões Nordeste e Centro-Oes-
te. Cerca de R$ 3 milhões serão in-
vestidos na pesquisa. Em Pernambu-
co, o mapeamento recebe o apoio da
Secretaria Estadual de Saúde e da Se-
cretaria de Saúde da capital. O diag-
nóstico é feito pelo Laboratório Cen-
tral de Pernambuco (Lacen-PE).

Epidemia silenciosa
Mal-estar febre, cansaço, urina

escura, fezes esbranquiçadas e pele
amarelada (icterícia). Estes são os
principais sintomas da hepatite e que
podem ser confundidos com mani-
festações clínicas de outras doenças.
“A maioria dos pacientes é assinto-
mática. Apenas de 20% a 30% apre-
sentam icterícia”, alerta Leila Beltrão.
A transmissão varia de acordo com
o tipo do vírus. O tipo A, mais con-
tagioso e menos grave, pode ser ad-
quirido na ingestão de alimentos ou
bebidas contaminados. A prevenção
pode ser feita evitando-se a ingestão
de alimentos de origem desconheci-
da, lavando-os bem e comendo-os
sempre com as mãos limpas. Desti-
no adequado para o lixo e saneamento
básico também são fundamentais.

As hepatites B e C são transmi-
tidas nas relações sexuais sem o uso
de preservativo, no contato com san-
gue contaminado, de mãe para filho
durante o parto e por meio de
objetos cortantes contaminados,
como seringas, agulhas, lâminas de
barbear e alicates de unha. A preven-
ção do tipo B pode ser feita com a
aplicação da vacina oferecida nos
postos de vacinação para pessoas até
20 anos. Ainda não existe forma de
imunização para a hepatite C. Para
evitar os tipos mais graves, recomen-
da-se, também, o uso de materiais
esterilizados, seringas e agulhas
descartáveis e a garantia de sangue
testado nas transfusões.
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