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OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo traçar um perfil

epidemiológico dos casos notificados de hepatite C no

estado do Piauí. Trata-se de um estudo descritivo,

exploratório de abordagem quantitativa utilizando dados

secundários de casos de hepatite C ocorridos entre os

anos de 2014 a 2017 no estado do Piauí.

O vírus da hepatite C (VHC), é um vírus pertencente a família

Flavivirídae, e seu genoma é RNA fita simples (STRAUSS,

2001). De acordo com estudos, o VHC é responsável por cerca

de 90% das hepatites pós-transfusionais, sendo também uma

das principais causas de doenças hepáticas crônicas

notificadas, de acordo com dados epidemiológicos em todo o

mundo (STRAUSS, 2001). Dados esses alarmantes, sendo que

não se tem uma vacina efetiva para este, e o tratamento ser de

caráter bastante delicado.

No Brasil, a hepatite C é considerada uma doença de

notificação compulsória, sendo essas consideradas de agravo

no sistema público de saúde (MARTINS et al., 2010).

A região nordeste não possui estudos atuais a respeito da

prevalência da hepatite C. Assim como a população mundial e

Brasileira, no Nordeste os principais acometidos pela hepatite C

são pessoas fragilizadas: usuários de drogas, HIV positivos e

idosos. De acordo com os estados, dados do SINAN relatam

que os estados de Pernambuco e Bahia possuem o maior

número de notificações soropositivas para o VHC, sendo o Piauí

de menor número (SILVA et al., 2017). Dados que por falta de

notificações e atualizações não seguem a fiel situação da

região.

INTRODUÇÃO

Conclui-se que a hepatite C representa um relevante problema de saúde

pública e que a prática da notificação de doenças se configura como uma

importante ferramenta para a melhoria do da assistência à saúde, tendo grande

potencial para o norteamento de ações pelos gestores de profissionais de

saúde.

CONCLUSÃO

Foram encontrados 111 casos confirmados no estado, destaca-se o crescente

aumento dos casos notificados no decorrer dos anos analisados, onde o ano de

2017 representa 61,3% de todos os casos notificados nesse período.

Os indivíduos do sexo masculino foram os mais acometidos (58,6%), a faixa

etária de maior prevalência foi a correspondente a 40-59 anos (37,8%), o nível

de escolaridade foi um fator importante, com a maior prevalência aqueles que

possuíam até o quarto ano do ensino fundamental.

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS

DE SA, L. C et al. Soroprevalência da Hepatite C e fatores Associados em Usuários de

Crack. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 21, n. 6, p. 1195-1202, 2013.

MARTINS, T; NARCISO-SCHIAVON, J. L; SCHIAVON, L. Epidemiologia da Infecção pelo

Vírus da Hepatite C. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 57, n. 1, p. 107-112,

2011.

SILVA, J.F.C da; MARQUES, E.M; GOMES, J.R.C; GOMES, J.R.S.S; NOBRE, T.T.X;

UMA DECADA DE HEPATITE C EM IDOSOS NO NORDESTE BRASILEIRO, In: World

Hepatitis Summit, 2017, São Paulo. Anais, São Paulo, 2017,nº 87.

STRAUSS,E. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, [s.l.], v. 34, n. 1,

p.69-82, fev. 2001.

Ministério da Saúde. DATASUS. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/hepapi.def>. Acesso em: 09 jun

2018.

Ministério da Saúde.DATASUS. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/hepapi.def>.Acesso em: 10 jun

2018.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C NO ESTADO DO 
PIAUÍ

METODOLOGIA

O estudo foi realizado através de um levantamento de

casos notificados no banco de dados no Departamento de

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), além

disso foi efetuada uma busca de artigos publicados na base

de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A pesquisa

foi realizada durante os meses de março e abril de 2018.

GRÁFICO I: Porcentagem da infecção pela Hepatite C no

Brasil, com enfoque no estado do Piauí. Fonte:

http://www.scielo.br/pdf/ramb/v57n1/v57n1a24.pdf

GRÁFICO II: Porcentagem da infecção pela Hepatite C, no ano de 2017.

Onde o sexo masculino é o mais acometido. Fonte: DATASUS.


