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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES DE 
HEPATITE C DO NÚCLEO HOSPITALAR 
EPIDEMIOLÓGICO DO SUL DO BRASIL 

 

RESUMO 

Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico dos pacientes 
portadores de hepatites virais C já investigados pelo Núcleo Hospitalar 
de Epidemiologia em um hospital filantrópico de um município da 
região Sul do Brasil, no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2010. 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem 
quantitativa. O instrumento de pesquisa foi construído com base na 
ficha de investigação de hepatites virais. Os dados foram digitados e 
analisados no programa estatístico STATA 9.0. Como principais 
resultados encontrou-se a maior ocorrência de hepatites virais entre os 
indivíduos com idade de 50 – 59 anos do sexo masculino (53,68%). Os 
principais fatores de riscos foram em indivíduos expostos a tratamento 
dentário (78,95%), a tratamento cirúrgico (66,32%) e transfusões 
sanguíneas (55,79%). Conclui-se que o conhecimento da prevalência de 
hepatite C no hospital, torna-se relevante, pelo fato da instituição 
receber uma quantidade significativa de pessoas que descobrem a 
patologia durante a internação hospitalar, além disso, esta análise 
estimula os pesquisadores a realizar mais estudos de aprofundamentos 
vindouros. 

Palavras-Chave: Hepatite C; epidemiologia; tipos de exposições. 

ABSTRACT 

The objective was to describe the epidemiological profile of patients 
with viral hepatitis C already investigated by the Center for hospital 
epidemiology municipality in a charity hospital in southern Brazil, 
from January 2007 to January 2010. This a descriptive study, with 
quantitative approach. The survey instrument was constructed based 
on the investigation form of viral hepatitis. Data were entered and 
analyzed using the statistical program STATA 9.0. As main results 
entered to a higher incidence of viral hepatitis among individuals aged 
50 to 59 year old male (53.68%). The main risk factors were in 
individuals exposed to dental treatment (78.95%), surgical treatment 
(66.32%) and blood transfusions (55.79%). It is concluded that 
knowledge of the prevalence of hepatitis C in the hospital, it becomes 
relevant, because the institution is receiving a significant amount of 
people discovering the pathology during hospitalization, in addition, 
this analysis encourages researchers to undertake further studies the 
insights to come. 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças ocasionadas por vírus e particularmente as DSTs, tem mostrado preocupação 

mundial no que tange a sua prevenção e tratamento. As hepatites virais são doenças 

desenvolvidas no fígado, geradas por diferentes agentes etiológicos, que apresentam 

características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas quanto a sua evolução. 

Atualmente, foram identificados como vírus mais freqüentes causadores de hepatites: A, 

B, C, D, E, na qual o VHB, VHC, VHD são consideradas mais sérios, pois podem tornar-se 

crônicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; ROCHA, 2009). 

As hepatites virais passaram a ser doença de notificação compulsória (DNC) a 

partir de 8 de dezembro de 2003 (Ministério da Saúde, 2005). Estas notificações são 

realizadas através de investigações nos hospitais que disponibilizam de núcleo hospitalar 

de epidemiologia (NHE), que têm como atividade principal a investigação e notificação 

das DNC por meio do preenchimento de fichas específicas para hepatites virais e demais 

doenças compulsórias, do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) (Portaria 

nº 2529, de 23 de novembro de 2004). 

A hepatite C constitui um grande problema de saúde pública, não somente pela 

população acometida, mas também porque grande parte dos infectados descobrem a 

doença ao doar sangue, tornando um agravo significativo na transmissão viral causando 

proliferação da doença (BRANDÃO-MELLO, 2000). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam cerca de 170 

milhões de pessoas com hepatite C no mundo, com cerca de dois a três milhões 

respectivamente em nosso país. Esses dados demonstram a importância na ampliação das 

testagens sorológicas para as hepatites virais, pois beneficia a detecção precoce de 

portadores, colaborando com as medidas de prevenção, promoção, manutenção e 

reabilitação da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

No Brasil cerca de 2% da população são considerados portadores crônicos 

(ALVARIZ, 2004). Suas complicações são decorrentes do estado de cronificação da 

infecção, cirrose hepática e hepatocarcinomas. O tratamento deverá ser medicamentoso 

com o uso de interferon convencional ou peguilado e demais recomendações gerais, tais 

como: repouso, não ingestão de bebidas alcoólicas, alimentação balanceada, rica em 

proteínas e com baixo teor de gorduras e ingestão de líquidos. A hepatite C não possui 

vacina preventiva, portanto, as principais medidas de prevenção são a vacinação contra 

hepatite A e B, não compartilhamento de seringas, canudos, cachimbos e estimulação do 

uso de preservativos (SILVEIRA, 2004). 
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Tendo em vista esta pesquisa, a questão norteadora foi, “Qual o perfil 

epidemiológico dos pacientes portadores de Hepatites virais C investigados pelo Núcleo Hospitalar 

de Epidemiologia em um hospital da região Sul do Rio Grande do Sul?” 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de hepatites virais C 

investigados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia em um hospital filantrópico de 

alta complexidade em um município da região Sul do Brasil. 

2.2. Objetivos específicos 

Conhecer a população de portadores de hepatites virais investigadas pelo NHE do 

referido hospital. 

Identificar a freqüência das hepatites virais C no hospital. 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem 

quantitativa, desenvolvido em um hospital filantrópico de alta complexidade em um 

município da região sul do Brasil. Para a execução deste estudo foram utilizadas 95 

amostras primárias de um banco de dados construído no Núcleo Hospitalar 

Epidemiológico do referido hospital. As amostras observadas foram todas as hepatites 

virais C, investigadas no período compreendido entre janeiro de 2007 a janeiro de 2010. 

Estabeleceu-se como critério de inclusão dos dados: ter sido registrado pelo 

núcleo hospitalar de epidemiologia do hospital no período de janeiro de 2007 à janeiro de 

2010 todos os portadores de hepatites virais C e a amostra contemplar os dados previstos 

no roteiro; 

Foi definido o período de 6 horas para a coleta de dados, cujo tempo de 

solicitação ocorreu de forma ininterrupta devido à disponibilidade da enfermeira 

responsável pelo Núcleo Hospitalar Epidemiológico. 

A amostra foi calculada utilizando-se como base a fórmula para amostragem 

probabilística, sendo considerado satisfatória uma amostra de 95 fichas investigativas 

realizadas pelo Núcleo Hospitalar Epidemiológico. Os dados foram coletados em 

instrumento próprio, baseado na ficha de investigação do SINAN, posteriormente 
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codificados e inseridos no software Stata 9.0. Em seguida, foi realizada a análise das 

informações, através do processamento dos mesmos no referido programa, e com suporte 

teórico da revisão de literatura. 

Os resultados foram expressos através de gráficos e tabelas construídos a partir 

do programa da Microsoft Office-Excel 2007. 

O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, da Santa Casa de 

Misericórdia de Pelotas, atendendo às recomendações da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, Ref.: Protocolo nº118/2010 – Ata 87. Solicitou-se também autorização 

a gerente de enfermagem e chefia do NHE, legitimando a entrada no campo. Como a 

pesquisa foi realizada no banco de dados da instituição, teve-se o cuidado de observar o 

compromisso com a privacidade e a confidencialidade das informações, preservando-se 

integralmente o anonimato. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo a ficha de investigação para hepatites virais do Sistema Nacional de Agravos 

de Notificação (SINAN) foi à base para desenvolver a pesquisa. Estas fichas servem como 

apoio de investigação da equipe multiprofissional do Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia. Nela encontramos dados sócios demográficos, tipo: dados gerais, 

notificação individual e antecedentes epidemiológicos, que contribuem no conhecimento 

da história dos pacientes. 

Num primeiro momento, a idade e o gênero dos portadores de HCV 

investigados foram descritos conforme o Gráfico 1. 

 
Fonte: Banco de dados do Núcleo hospitalar de Epidemiologia da região sul Brasil. 

Gráfico 1. Caracterização dos indivíduos com HCV por sexo, segundo faixa etária, investigados através da 
ficha do SINAN para hepatite virais no Núcleo Hospitalar Epidemiológico. 

Foram avaliadas neste estudo 95 fichas de investigação do SINAN de hepatite 

viral C compreendidos no período de janeiro de 2007 à janeiro de 2010. Dentre estes 51 

(53,68%) eram do sexo masculino e 44 (46,22%) eram do sexo feminino. Observou-se uma 

predominância nas faixas etárias de 50-60 máx., 66 (69,47%) seguidos de indivíduos na 
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faixa etária de 40-49 anos 15 (15,71%), de 30-39 anos, 9 (9,47%) e com menor prevalência a 

faixa etária de 20-29 anos, 5 (5,26%). 

Observa-se um recente estudo, realizado por Cruz et al. (2009), em um serviço 

público de São Paulo, a qual houve uma discordância em relação ao sexo e uma 

semelhança em relação a faixa etária, onde foi detectado uma prevalência de 51,5% do 

sexo feminino. E a faixa etária mais acometida foi de 40 – 59 anos com 52,2% dos 

indivíduos com de hepatite viral C analisados. Já em um estudo do perfil epidemiológico 

de pacientes atendidos em Manaus, mostrou maior prevalência no sexo masculino 

representando 53,5% dos dados (ARAUJO, 2004). Alter (2007) diz que em países como 

Espanha, Itália, Turquia, Japão e China a prevalência de HCV é predominante na faixa 

etária de indivíduos cima de 50 anos, a qual entra em concordância com o presente estudo 

realizado no Núcleo hospitalar de Epidemiologia (NHE). 

Acredita-se que esta incidência maior em idosos seja de fato decorrente pela 

maioria da população atendida ser idosos e também por terem sido expostos a tratamento 

cirúrgico com seringas não esterilizadas corretamente e transfusão de sangue feita até 

1993, quando não havia sido iniciado teste para hepatite. Uma estatística plausível para a 

predominância masculina talvez seja por estarem mais vulneráveis aos fatores de riscos, 

porém esta afirmativa ainda necessita de maiores aprofundamentos. 

 
Fonte: Banco de dados do Núcleo hospitalar de Epidemiologia da região sul Brasil. 

Gráfico 2. Caracterização dos indivíduos portadores de Hepatite C  
por escolaridade do Núcleo Hospitalar Epidemiológico. 

O Gráfico 2 contém dados relacionados à escolaridade, a maior proporção tinha 

primeiro grau incompleto, 35 (36,84%) seguido de ignorados, 24 (25,26%). 

Araujo (2006) entra em concordância, no que diz respeito à escolaridade, tendo 

maior proporção de indivíduos com o primeiro grau incompleto, estes representam 46% 

dos dados. 

Neste sentido uma pesquisa realizada no Brasil demonstrou que quanto menor 

as condições socioeconômicas, culturais e baixa escolaridade, maior a vulnerabilidade da 

população em adquirir a patologia (SZWARCWALD et al., 2004). 
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Estes resultados demonstram que baixa escolaridade representa a possibilidade 

de pouca compreensão das mensagens educativas e maior suscetibilidades a adquirir a 

infecção. 

 
Fonte: Banco de dados do Núcleo hospitalar de Epidemiologia da região sul Brasil. 

Gráfico 3. Caracterização dos indivíduos portadores de Hepatite C  
por raça investigados no Núcleo Hospitalar Epidemiológico. 

Em relação à cor de pele dos indivíduos, a partir do Gráfico 3, observou-se que 85 

(89,47%) eram de cor branca e 7 (7,37%) eram de raça preta, 2,11% eram de raça parda e 

1.05% foi ignorado. Ao encontro desta reflexão, um estudo realizado em São Paulo, 

demonstrou que 84% dos indivíduos são de raça branca, 8,05% corresponderam a raça 

negra, 1,7% raça amarela e 5.8% de raça parda (CRUZ et al., 2009). Em contrapartida, nos 

Estados Unidos as taxas de HCV são maiores em negros do que brancos (RUSTGI, 2007). 

 
Fonte: Banco de dados do Núcleo hospitalar de Epidemiologia da região sul Brasil. 

Gráfico 4. Caracterização dos indivíduos portadores de Hepatite C por sexo, segundo  
sua ocupação investigados no Núcleo Hospitalar Epidemiológico. 

O Gráfico 4 evidencia a incidência de hepatite C em relação à ocupação e sexo. 

Encontrou-se um percentual maior de indivíduos aposentados (37,84%). No sexo 

masculino houve maior predominância dos indivíduos autônomos/empregados, 28 

(54,90%), seguidos de aposentados, 20 (39,22%), pensionistas, 2 (3,02%) e desempregado 

01 (1,96%). No sexo feminino pode-se observar uma prevalência em relação à ocupação do 

lar, 17 (38,64%), seguidos de aposentadas, 16 (36,36%), autônomas, 06 (13,64%), 

pensionistas, 04 (9,10%) e estudantes, 01 (2,27%). Estudos realizados por Araujo (2006) 

demonstram uma semelhança em relação à situação ocupacional dos indivíduos 

analisados, encontra-se um percentual de 43,5% de pessoas que estavam realizando 
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alguma atividade laboral, tendo os homens apresentado um percentual bem mais elevado 

do que as mulheres (54,2 e 35,7%, respectivamente). 

 
Fonte: Banco de dados do Núcleo hospitalar de Epidemiologia da região sul Brasil. 

Gráfico 5. Distribuição das hepatites virais C investigadas pelo núcleo hospitalar  
de epidemiologia por ano de notificação. 

No Gráfico 5 verifica-se a distribuição das hepatites virais C através dos anos de 

investigação. Os anos de 2009 a janeiro de 2010 foram agrupados a fim de demonstrar 

valores mais significativos, já que ocorreram apenas 02 casos em janeiro em 2010. Percebe-

se que houve uma diminuição nas investigações de hepatites virais C no decorrer dos três 

anos analisados. De acordo com a revista de saúde pública (2007), houve um aumento de 

1.9% nas investigações realizadas pelo NHE de nível II, o que vai de encontro ao presente 

estudo. 

Tabela 1. Caracterização dos indivíduos portadores de hepatite viral C por tipos de exposições investigados 
através da ficha do SINAN para hepatite virais no Núcleo Hospitalar Epidemiológico. 

Tipos de Exposições Masculino (n=51) Feminino (n=44) Total Hepatite C (n=95) 
N (%) N (%) N  (%) 

Medicação Injetável       
Sim 07 13,73 09 20,46 16 16,84 
Não 
Ignorado 

39 
05 

76,47 
9,80 

30 
05 

68,18 
11,36 

69 
10  

72,63 
10,53 

Drogas Injetáveis       
Sim 15 29,41 02 4,55 17 17,89 
Não 
Ignorado 

33 
03 

64,71 
5,88 

38 
04 

86,36 
9,10 

71 
07  

74,74 
7,37 

Alimentos Contaminados       
Sim 1  1,96 1 2,27 2 2,11 
Não 
Ignorado 

14 
36 

27,45 
70,59 

14 
29 

31,82 
65,91 

28 
65 

29,47 
68,42 

Mais de 3 parceiros sexuais       
Sim 26 50,98 16 36,36 42 44,21 
Não 
Ignorado 

18 
07 

35,29 
13,73 

23 
05 

52,27 
11,36 

41 
12 

43,16 
12,63 

Transplante       
Sim 02 3,92 00 00 02 2,11 
Não 
Ignorado 

46 
03 

90,20 
5,88 

39 
05 

88,64 
11,36 

85 
08 

89,47 
8,42 

Tatuagem/piercing       
Sim 13 25,49 03 6,82 16 16,84 
Não 
Ignorado 

36 
2 

70,59 
3,92 

38 
03 

86,36 
6,82 

74 
05 

77,89 
5,26 

Acupuntura       
Sim 01 1,96 00 00 01 1,05 
Não 
Ignorado 

48 
02 

94,12 
3,92 

41 
03 

93,18 
6,82 

89 
05 

93,68 
5,26 

Tratamento Cirúrgico       
Sim 33 64,71 30 68,18 63 66,32 
Não 
Ignorado 

16 
02 

31,37 
3,92 

11 
03 

25 
6,82 

27 
05 

28,42 
5,26 

Tratamento Dentário       
Sim 40 78,43 35 79,55 75 78,95 
Não 
Ignorado 

09 
02 

17,65 
3,92 

06 
03 

13,64 
6,82 

15 
05 

15,79 
5,26 
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continuação Tabela 1 
Hemodiálise       

Sim 03 5,88 06 13,64 09 9,47 
Não 
Ignorado 

46 
02 

90,20 
3,92 

36 
02 

81,82 
4,55 

82 
04 

86,32 
4,21 

Acidente com Material Biológico       
Sim 02 3,92 02 4,55 04 4,21 
Não 
Ignorado 

44 
05 

86,27 
9,80 

39 
03 

88,64 
6,82 

83 
08 

87,37 
8,42 

Transfusão Sanguínea       
Sim 22 43,14 31 70,45 53 55,79 
Não 
Ignorado 

25 
04 

49,02 
7,84 

10 
03 

22,73 
6,82 

35 
07 

36,84 
7,37 

       
Fonte: Banco de dados do Núcleo hospitalar de Epidemiologia da região sul Brasil. 

Na Tabela 1 há uma distribuição destes sujeitos de acordo com os tipos de 

exposições. Através desta figura pode-se perceber que a população do sexo masculino 

envolvida no estudo foi exposta a tratamento dentário, 40 (78,43%), seguidos de 

tratamento cirúrgico, 33 (64,71%), mais de três parceiros sexuais, 26 (50,98%) e por 

transfusão sanguínea, 22 (43,14%), já no sexo feminino houve predominância de sujeitos 

exposto a tratamento dentário, 35 (79,55%), seguidos de transfusão sanguínea, 31 

(70,45%), tratamento cirúrgico, 30 (68,18%) e por mais de três parceiros sexuais, 16 

(36,36%). O tipo de exposição: transfusão sanguínea foi onde ocorreu a maior 

desproporção entre os sexos, com 27,31% de diferença. Distribuindo os tipos de exposição 

pelo seu total, observou-se que 78,95% dos sujeitos estiveram expostos a tratamento 

dentário, 66,32% a tratamento cirúrgico e 55,79% a transfusões sanguíneas. Em 

contrapartida, nos Estados Unidos 60% dos indivíduos infectados pelo HCV adquiriram a 

doença através do uso de drogas injetáveis (RUSTGI, 2007). Este modo de transmissão 

tem predominado nos últimos 40 anos na Austrália e países do norte, sul e oeste europeu 

(MEARA et al., 2007). A análise sugere que a transmissão de HCV em países 

desenvolvidos ocorre predominantemente por uso de drogas injetáveis e via parenteral. 

Entre os países em desenvolvimento, as principais são: uso de medicamentos injetáveis e 

transfusões sanguíneas (TANWANDEE et al., 2006). 

Em Manaus o mesmo resultado foi encontrado, sendo estes com maior 

prevalência de transfusão sanguínea (ARAÚJO, 2004). 

Pedroso et al. (2009) relatam que em estudos realizados na Itália demonstram que 

uma porcentagem significativa de casos não-transfundidos adquiriram a infecção durante 

procedimentos cirúrgicos realizados a várias décadas ou em atendimentos de urgência e 

emergência em pronto socorro. 

Os atos médicos cirúrgico como cuidados odontológicos, cirurgias de pequeno, 

médio e grande porte podem significar as vias de transmissão mais comuns em virtude de 

materiais não esterilizados corretamente (ALBERT, 2003). 
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A análise dos dados revela a grande quantidade de dados epidemiológicos 

ignorados, o que leva acreditar que as fichas de investigações podem estar sendo 

preenchidas de forma inadequada. No entanto, observou-se a necessidade das 

identificações corretas das lacunas solicitadas na ficha, agindo em conjunto com a equipe 

multiprofissional com a finalidade de investigar novos casos de hepatite C a fim de 

melhor combater este agravo em saúde. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu analisar o perfil epidemiológico dos portadores de hepatite viral C 

investigados pelo núcleo hospitalar de epidemiologia de um hospital da região sul do 

Brasil. Em relação ao sexo dos indivíduos analisados, observou-se maior predominância 

no sexo masculino com faixa etária de 50 a 60 ou mais. 

Com base na literatura revisada e nos resultados obtidos pode-se concluir que os 

fatores de risco, para a maioria dos indivíduos analisados ocorreram devido a cirurgias e 

transfusão de sangue; normalmente associadas a idade superior a 50 anos e indivíduos 

que realizaram procedimento cirúrgico e/ou precisaram transfundir sangue antes de 

1993, ano este em que houve a obrigatoriedade dos testes sorológicos para candidatos a 

doadores de sangue. 

Diante dessa situação, considera-se, portanto, que o conhecimento da prevalência 

de hepatite C no hospital, torna-se relevante, pelo fato de a instituição receber uma 

quantidade significativa de pessoas que descobrem a patologia durante a internação 

hospitalar, além disso, deve haver uma integração entre a saúde pública e o hospital, já 

que o principal objetivo da vigilância epidemiológica é detectar e investigar as doenças de 

notificação compulsória. 

Esta análise estimula os pesquisadores a realizar mais estudos de 

aprofundamentos vindouros, visto que é de extrema importância que os profissionais de 

enfermagem tenham o conhecimento dessas patologias. 

A partir da vivência enquanto acadêmicos de enfermagem, denota-se o interesse 

que emergiu desta pesquisa sobre a relação da atenção básica da municipalização da 

saúde, diagnóstico precoce e do acompanhamento dos usuários portadores de hepatites 

virais nas suas respectivas comunidades e municípios. Neste aspecto, acredita-se que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) efetiva-se como uma rede de apoio a estes pacientes. 
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