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1. RESUMO 

O fígado, a maior glândula do organismo, apresenta várias funções vitais. Hepatite é 

a inflamação do fígado e pode ocorrer por diversas causas. Trata-se de uma 

pesquisa de revisão bibliográfica com o objetivo de identificar os riscos do 

adolescente se contaminar com o vírus da hepatite C com o uso de drogas. Para a 

sua realização foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos 

Descritores: hepatite, adolescente e infecção. A hepatite C é uma das principais 

causas de doenças hepáticas crônicas da população jovem. Além da necessidade 

de mudança de estilo de vida, é necessário o estreito contato com o sistema de 

saúde para o diagnóstico e tratamento. Os resultados preliminares tem mostrado 

que adolescentes que iniciaram o uso de drogas estão mais suscetíveis à 

contaminação pelo HCV, uma vez que o uso das drogas dificultada a sua prevenção. 

2. INTRODUÇÃO  

O fígado é a maior glândula do organismo humano e possui várias funções 

vitais (TORTORA, 2003). Hepatite é a inflamação do fígado e pode ocorrer por 

causas imunológicas, medicamentosas, alcoólica e infecciosa causada por vírus, 

bactérias e protozoários. As hepatites virais são doenças infecciosas, causadas por 

vírus, os quais são identificados pelas letras do alfabeto A, B, C, D e E. As hepatites 

causadas pelos vírus B e C são problemas graves de saúde pública, tanto pela 

magnitude quanto pela alta porcentagem de infectados assintomáticos (SÃO 

PAULO, 2008). O vírus da hepatite C (HCV) pode causar cirrose e câncer de fígado 

(TORTORA, 2003). Este vírus é o principal causador da hepatite crônica e sua 

transmissão ocorre principalmente por via parenteral. São considerados populações 

de risco para a infecção pelo HCV indivíduos que receberam transfusão de sangue 

antes de1993, usuários de drogas intravenosas ou inaláveis, pessoas com 

tatuagem, piercing ou que apresentem outras formas de exposição percutânea, 

dentre outros. A transmissão por via sexual é menos frequente, de 2 a 6% dos casos 

(BRASIL, 2006). 

Pelo exposto, questiona-se: a falta de conhecimento e a imaturidade na 

adolescência podem levar o aumento da infecção por hepatite C quando associados 

ao uso de drogas? Esta pesquisa tem o objetivo de identificar os riscos do 

adolescente se contaminar com o vírus da hepatite C com o uso de drogas. Espera-

se contribuir com o desenvolvimento de ações que promovam o aumento da 



percepção de risco para contaminação do vírus da Hepatite C, além de estimular a 

adoção de práticas seguras para a saúde. 

3. OBJETIVO 

Identificar, por meio da revisão bibliográfica, os riscos do adolescente se 

contaminar com o vírus da hepatite C. 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para a realização da pesquisa 

foi consultado o portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da 

combinação dos Descritores: hepatite, adolescente e infecção. Encontrou-se 259 

artigos disponíveis na integra, porém considerou-se para o estudo, artigos na língua 

portuguesa e publicados no Brasil, no período entre 2003 a 2014. O tratamento dos 

dados tem sido realizado por meio da análise de conteúdo em consonância com o  

objetivo proposto.  

5. DESENVOLVIMENTO  

A adolescência é caracterizada por mudanças biológicas, cognitivas, 

emocionais e sociais, onde geralmente ocorre a experimentação de álcool e drogas 

ilícitas, que associados a diversos outros fatores de risco, acarreta prejuízos à saúde 

e a vida dos adolescentes (MALTA et al., 2011). Estima-se que existam 170 milhões 

de pessoas infectadas por hepatite C em todo o mundo. Usuários de drogas 

injetáveis, inaláveis e crack não devem compartilhar seringas, canudos e cachimbos, 

e embora o risco de transmissão via sexual seja pequeno é aconselhável o uso de 

preservativos (BRASIL, 2010). Segundo Miyazaki et al. (2005) a hepatite C é uma 

das principais causas de doenças hepáticas crônicas que atinge a população jovem. 

Além da necessidade de mudança de estilo de vida, é necessário o estreito contato 

com o sistema de saúde para o diagnóstico e tratamento. Assim será possível 

causar mudanças sobre a vida do indivíduo, uma vez que a maioria dos pacientes se 

contaminam através do uso de drogas endovenosas. 

Em estudo realizado por Sa et al. (2013) mostra que a prevalência da hepatite 

C foi significativa entre usuários de crack no hábito de compartilhar cachimbos. Para 

Brito et al. (2007), em estudo sobre pessoas em condições de exclusão social, 

referiram a associação entre infecções por HCV,  uso de drogas injetáveis e 

compartilhamento de equipamentos, sendo o uso de drogas injetáveis o maior fator 

de risco para a infecção do HCV. Sobre a prevenção da infecção pelo HCV, Ferreira 

e Silveira (2004),  citam a prevenção primária como alvo na diminuição da incidência 



da infecção, identificação dos indivíduos infectados para reduzir o risco de 

transmissão e a evolução da hepatite crônica,  focalizando o aconselhamento de 

pessoas que usam drogas ou que estão em risco de uso. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Adolescentes que iniciaram o uso de drogas estão mais suscetíveis à 

contaminação, uma vez que “o prazer” proporcionado pelo uso das drogas não deixa 

margens para a prevenção. A falta conscientização da família em relação à doença 

agrava ainda mais o problema. Ainda não existe vacina contra o vírus da hepatite C, 

tornando-se essa população ainda mais vulnerável à infecção. 
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