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EDUCAÇÃO EM SAÚDE -  POTENCIALIZAÇÃO DA REFLEXÃO E  

PREVENÇÃO DA HEPATITE ‘C’ 

RESUMO 

A discussão deste trabalho tem na sua centralidade a efetivação da saúde como direito social, 
entendendo que o trabalho socioeducativo do serviço social tem grande importância como estratégia 
enquanto ação protetiva e educativa para a divulgação das causas e consequências das hepatites, 
aprofundando conceitos quanto às formas de contágio, tratamento e prevenção, e compreende a 
atuação profissional do assistente social, como integrante de uma equipe interdisciplinar, visando a 
conscientização do cidadão e assim, a diminuição dos casos de contágio das hepatites, considerando 
que apesar de termos verificado que o público objeto de nosso estudo, na sua maioria (90%) 
saberem que é uma doença contagiosa, assim como (87,51%) conhecendo o agente causador e 
(81,66%) as forma de contágio, vendo nas estatísticas em saúde pública, que o número de infectados 
ser grande e que muitos infectados só descobrirem a doenças na fase crônica e muitas vezes, com 
agravamentos resultantes de sua evolução silenciosa. Portanto, temos claro que a socialização de 
saberes e a divulgação de informações sobre os tipos de hepatite, formas de contágio e tratamento, 
deva ser uma permanente, ou seja, a população só se prevenirá e buscará diagnóstico se bem 
informada continuadamente, assim como conhecer as formas de acesso dos sujeitos sociais aos 
direitos previstos constitucionalmente.  

 
Palavras-chave: serviço social - promoção da saúde – prevenção 

 

INTRODUÇÃO 

 
A efetivação da saúde como direito social e a luta pela efetivação e efetividade 

do SUS, passa pela vontade política de seus gestores, mas também a participação 

dos sujeitos nos espaços de debates, construção e controle social da saúde 

enquanto política pública e direito do cidadão. 

 

É também um desafio de todos os profissionais que trabalham com as políticas 

públicas e sociais, assim, buscamos neste trabalho, avaliar o grau de conhecimento 

de alunos universitários sobre a doença HEPATITE, pois serão profissionais nas 

diversas áreas sócio-ocupacionais, inclusive da saúde e no trabalho com pessoas, e 

devendo ter o papel de facilitador das discussões de caráter coletivo, assim como 

poder estabelecer estratégias sobre as necessidades educativas com respeito ao 

problema. 

 
OBJETIVOS 

 
- Realizar um levantamento sobre o nível de conhecimento do universitário 

sobre a Hepatite C, assim como, sobre as formas de contágio e formas de 

transmissão; 
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- Levantar o grau de conhecimento do universitário sobre as formas de 

prevenção, detecção e tratamento da hepatite C; 

 

- Possibilitar, aos universitários participantes da pesquisa, informações sobre a 

doença e seus agravantes. 

 
 

METODOLOGIA 

 
Para realização da pesquisa utilizamos uma amostra probabilística intencional 

composta por 100% dos alunos no último semestre dos cursos noturnos de Serviço 

Social, Administração, Educação Física, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e 

Pedagogia de uma Faculdade do município, regularmente matriculados e presentes 

no dia da pesquisa, que foi realizada nas próprias salas de aulas. 

 

Para coleta de dados foi aplicado um questionário contendo perguntas abertas 

e fechadas, no dia 18 de abril de 2017, após autorização dos coordenadores de 

cada curso, aos alunos presentes e que totalizaram 70 alunos, sendo que todos 

assinaram um Termo Livre e Esclarecido autorizando o uso das informações 

coletadas. 

 

Após a aplicação da pesquisa, fornecemos um informativo esclarecendo sobre 

o objeto da pesquisa e que se intitulava “HEPATITE C – ATUALIZE SEU 

CONHECIMENTO SOBRE ESSA DOENÇA” a todos os participantes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Sendo a faculdade um espaço de pensamento, da construção de 

conhecimento, da reflexão ética e crítica do processo de formação e do agir 

profissional, suas práticas precisam reiterar esse direcionamento, fomentando e 

possibilitando espaços de discussão ampla e de aprofundamento crítico dos sujeitos, 

efetivando esse território como poderosa ferramenta para superar posições 

conservadoras cristalizadas na sociedade: 

 

[…] ela deve guardar para com a sociedade compromissos ético-políticos.  

Portadora de futuro, […] não pode estar atrelada aos valores tradicionais, 
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mas ao movimento de transformações na sociedade e capaz de 
sofisticada escuta aos valores em mutação (CECCIM, FEUERWERKER, 
2004, p. 49). 
 

Deve a educação ser entendida como um processo de ensino aprendizagem, 

de construção do raciocínio critico, num processo dialógico, ou seja, na relação do 

educando e educador e, que possibilite uma relação de troca e de crítica reflexiva. 

 

Segundo Cardoso de Melo (2007:13-14), “para se compreender as concepções 

de educação em saúde é necessário buscar entender as concepções de educação, 

saúde e sociedade a elas subjacentes”, assim como devemos buscar entender a 

necessidade da interface da saúde com a educação 

 

  Assim, ressaltamos a necessidade das discussões nos processos formativos 

que estimulem, no campus das faculdades a interação e a troca de saberes entre os 

cursos, como espaços de socialização de conhecimentos, de saberes e valorização 

do conhecimento científico.  

 

Segundo SANTOS, 2011, apud BARATA, 2009. pg.16), temos que  

 
“A saúde de uma população é resultado de condições mais gerais, 
socioeconômicas, culturais e ambientais de vida, trabalho, etc. Nessa 
perspectiva as intervenções em saúde devem ampliar o escopo para os 
determinantes sociais, considerando a inserção de classe como 
determinante central. Sendo assim, a atuação junto aos determinantes 
sociais pode contribuir para a mudança de uma sociedade ontologicamente 
desigual, ao incorporar esferas de produção e reprodução material, 
estruturas de classes, construção cultural, simbólica entre outros, e propor 
ações de caráter macrossociais para seu enfrentamento”  
 
 

Ainda, como coloca Cardoso de Melo (1976, pg.13), 

“....o social não é considerado na prática da saúde pública, senão em 
perspectiva restrita, a educação passa a ser uma atividade paralela, tendo 
como finalidade auxiliar a efetivação dos objetivos eminentemente técnicos 
dos programas de saúde pública”.  
 
 

Neste sentido, as reflexões críticas e interdisciplinares, possíveis na faculdade 

podem interferir positivamente na saúde das comunidades, uma vez considerados 

os estudantes como multiplicadores dos saberes dividido nas formações 

acadêmicas.  

 
 Mas para melhor caracterizarmos a discussão, precisamos entender melhor 
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sobre a doença, objeto desse nosso estudo, a Hepatite, considerando que as 

hepatites virais são doenças que tem como causadores diferentes agentes. 

 Segundo Ferreira e Silveira (2004, p.474), os últimos 50 anos representaram; 

 
“grande avanço no controle e prevenção de novos casos, ligando a esses 
animadores resultados a expansão da cobertura vacinal no que se refere à 
Hepatite B, a mais efetiva detecção por parte dos Bancos de Sangue do 
vírus C e a substancial melhoria das condições sanitárias, entre outras 
foram fatores decisivos para esta modificação positiva.”   

 

Contudo, a heterogeneidade socioeconômica, a distribuição irregular dos 

serviços de saúde pelo território nacional e a incorporação desigual de avançadas 

tecnologias de saúde ainda são entraves no controle dos vírus no Brasil, dificultando 

o levantamento de dados sólidos sobre o número de infectados e dos agentes 

causadores, uma vez que a identificação exige técnicas laboratoriais complexas de 

biologia molecular, indisponíveis em muitos municípios.  

 
Ainda segundo Ferreira e Silveira (2004, p.475)  

 
“as hepatites podem ser agrupadas de acordo com o modo preferencial de 
transmissão; sendo: fecal-oral (vírus A e E), parenteral, isto é; não digestiva 
(vírus B,C,D); mas existem sete tipos já caracterizados: A, B, C, D, E, G e 
TT.“  

 
Umas das principais características desses vírus é a capacidade de causar 

infecções crônicas; outra é a possibilidade de ocasionar comprometimento sistêmico 

relevante.  

 
Ferreira e Silveira (2004, p.475-87) esclarece que os vírus A, B e C são os 

responsáveis pela maior parte das formas agudas da infecção, assim, com base nas 

colocações do autor, explanaremos a seguir sobre estes três principais tipos. 

 

O tipo A tem como maior parte dos contágios o contato com água ou alimentos 

contaminados, representando fatores de risco, especialmente em crianças menores 

de seis anos, já para o restante da população a alimentação preparada por 

ambulantes, e também todos os agrupamentos institucionais como creches, escolas, 

juntas militares, prisões.  

 

 O vírus B apresenta sério risco no nascimento e infância, uma vez que em 

contato com o vírus 90% de chances de se tornarem infectados cronicamente, índice 
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que cai para 30-50% em adultos. A transmissão pode ocorrer através da pele e 

mucosas; relações sexuais; exposição a agulhas ou a outros materiais perfuro-

cortantes infectados; transfusão de sangue e hemoderivados; uso de drogas 

intravenosas; procedimentos odonto-médico-cirúrgicos quando não devidamente 

esterilizados.  

 
O tipo C tem como indivíduos considerados de risco aqueles que receberam 

transfusões de sangue e/ou hemoderivados antes de 1992, usuários de drogas 

injetáveis, portadores de HIV, transplantados, hemodialisados, hemofílicos, 

presidiários e sexualmente promíscuos. A hepatite C é especialmente perigosa uma 

vez que é em geral, assintomática.  

 
A educação em saúde é de grande importância na ampliação das estratégias 

preventivas, e nos campus das faculdades e universidades, podem surtir real 

impacto na saúde dos sujeitos coletivos, podendo o assistente social desempenha 

um importante papel na articulação dessas estratégias, e que permitam a ampliação 

das discussões, e a consequente proteção à saúde.  

 

RESULTADOS 

A seguir apresentaremos uma análise dos resultados obtidos a partir da 

presente pesquisa, demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização 

dos resultados coletados, apontando que, muito embora os alunos apresentem 

algum conhecimento, esse conhecimento é baseado no senso comum e sem 

detalhamentos, carente de aprofundamento. 

 
GRÁFICO 1 -  Dados referentes ao sexo, situação conjugal, curso e se trabalha ou 
apenas estuda.   

 
Fonte: Pesquisa realizadaa jcom os alunos dos cursos noturnos de Serviço Social, Administração, 
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Educação Física, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Pedagogia de uma faculdade do interior 
de São Paulo, abril 2017. 

 
Verificamos que 75,7% dos entrevistados são do sexo feminino, 21,4%  são do 

curso de Administração, 12,9%, Serviço Social e 14,29 de Pedagogia; 84,29% 

trabalham e 58,57% são solteiros.  

 
Como na maioria das faculdades que disponibilizam cursos na das ciências 

humanas e sociais, tem prevalência do sexo feminino, e como alunos de curso 

noturno, trabalham para poderem manter seus estudos e são solteiros, 

características dos alunos de cursos de nível superior. 

 

GRÁFICO 2 -  Dados referentes a se é contagiosa ou não, órgãos que podem ser 
afetados, tipos de hepatite, agentes causadores e grupos de risco. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com os alunos dos cursos noturnos de Serviço Social, Administração, 
Educação Física, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Pedagogia de uma faculdade do interior 
de São Paulo, abril 2017. 

 

 Podemos observar que 90% reconhece a doença como contagiosa; 58,1% 

aponta o fígado como órgão afetado; 16,6% confirma a existência da Hepatite C; 

15,2% confirma a existência da Hepatite A e 14,2%  a Hepatite B; 87,51% afirma que 

a doença é transmitida por vírus; quanto aos grupos de risco 18,75% afirma que são 

as pessoas que receberam transfusões antes de 1993; 12,5% classifica como grupo 

de risco como sendo pessoas portadoras do vírus HIV/Aids; e 12,11% chama os 
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drogaditos de grupo de risco. 

 
Assim sendo, a maior parte das pessoas entende as hepatites como 

causadas por vírus e contagiosas, porém, desconhecem todas as formas do vírus, 

além de creditarem erroneamente os mesmos agentes causadores a diferentes tipos 

de hepatites, necessitando assim de um trabalho em educação em saúde de nossa 

população, não os universitários. 

 
GRÁFICO 3 -  Se conhece as formas do vírus, se sim quais e se sabe de que 
maneiras a transmissão ocorre.  

 

Fonte: Pesquisa realizada com os alunos dos cursos noturnos de Serviço Social, Administração, 
Educação Física, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Pedagogia de uma faculdade do interior 
de São Paulo, abril 2017. 

 
 Verificamos que 59,4% dos entrevistados afirmam que existe tratamento, 

contudo, não há cura para o vírus, destes, 9,12% reportam precisar de mais 

esclarecimentos sobre os danos silenciosos causados pelas hepatites, 8,8% 

disseram que há necessidade da ampliação das informações com detalhes e 8,49% 

referiu sobre a necessidade de esclarecimentos sobre sintomas, prevenção e 

tratamento; quanto conhecer as formas de transmissão, 81,66% afirma conhecer, e 

quantos as maneiras de transmissão, 17,33%  afirmam que o contágio pode ocorrer 
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no uso de seringas e agulhas compartilhadas por usuários de drogas; 16,33% 

afirmam ser através da transfusão de sangue e 15,67%  pelo uso dos instrumentais 

de manicure e barbearias mal esterilizados. 

 

                 Apesar dos alunos afirmarem conhecer o tratamento, acreditam não 

ocorrer cura, o que demonstra o desconhecimento dos tipos de Hepatite existentes e 

quanto ao seu tratamento e a possiblidade de cura, assim como as diferentes formas 

de contagio e de sintomas, até porque muitas vezes eles são silencioso, ou seja, 

assintomática, o que demonstra mais uma vez a necessidade da educação em 

saúde. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo como uma das suas atribuições possibilitar o acesso às informações e 

aos conhecimentos, e contemplando a atuação profissional em sua dimensão 

educativa, com vistas à prevenção, o assistente social, como outros profissionais 

que devem compor uma equipe interdisciplinar, tais como o pedagogo, profissionais 

de saúde, tem papel importante no elaborar conjuntamente com outros profissionais, 

caminhos e estratégias interventivas que possibilitem o devido acesso às questões 

que envolvem a saúde e a qualidade de vida dos sujeitos coletivos. 

. 

 Identificamos a necessidade da discussão de cunho educativo sobre questões 

de saúde pública, em especial com respeito às formas de contágio e tipos de 

hepatites, conhecimento esse que pode potencializar os esforços em prevenção de 

doenças e promoção da saúde. O espaço acadêmico é propício para troca de 

saberes interdisciplinares, efetivando esses espaços não apenas como espaços 

para conhecer direitos, e sim espaços para pensar direitos. Essa é uma tarefa de 

todos os agentes envolvidos no processo educativo e do qual, as comunidades, e 

por fim, a sociedade como um todo pode extrair enormes benefícios.   

 

 

 

 

 



9 

 

FONTES CONSULTADAS 

 
BARATA, R. B. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.  
 
BRASIL. Lei 8080 de 1990, Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, 1990.  
 
CARDOSO DE MELO, J. A. Educação e as Práticas de Saúde . In: 
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(Org.). Trabalho, Educação e Saúde: reflexões críticas de Joaquim Alberto 
Cardoso de Melo. Rio de Janeiro: EPSJV, 2007. 
  
____________. A Prática da Saúde e a Educação . Saúde em Debate, n. 
1, p. 13-14, out/nov. 1976. 
 
CECCIM, R.B. Educação permanente em saúde: descentralização e 
disseminação da capacidade pedagógica na saúde. Ciência e Saúde Coletiva, 
Rio de Janeiro, v.10, n.4, out./dez. 2005, p.975-986. 
 
FERREIRA, C.T.; SILVEIRA, T. R. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e 
da prevenção. In: Rev. Bras. Epidmiol. 2004; v.7, n.4, 2004, p.473-87.  
 
SANTOS, E.R; LANZA, L.M.B.; CARVALHO, B.G. Educação permanente em 
saúde: a experiência do serviço social com Equipes de Saúde da Família. Rev. 
Textos e Contextos, Porto Alegre, v.10, n.1, p.16-25, jan./jul.2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ANEXO I 
       HEPATITE C – ATUALIZE SEU CONHECIMENTO SOBRE ESSA DOENÇA 
 

A Hepatite C é considerada pela sua gravidade, a maior epidemia da história 
da humanidade. Descoberta recentemente já atinge 200 milhões de pessoas no 
mundo e mais de 3 milhões no Brasil. 

 É a mais perigosa das hepatites, já que sua evolução é lenta, e em duas 
décadas após a contaminação, 25% das pessoas contaminadas desenvolvem 
cirrose hepática. Geralmente a doença não apresenta sintomas de nenhuma espécie 
e 85% dos contaminados se tornam doente crônicos. 

Seu contágio geralmente se dá pelo sangue, apesar de haver casos de 
transmissão de mãe contaminada para filho e por relação sexual. Seu CONTÁGIO 
pode se dar: 

-pelo contato de sangue com sangue contaminado; 
-compartilhando seringas, aparelhos de acupuntura, piercings mal 

esterilizados, instrumental (alicates, espátulas) de manicures e pedicures sem 
esterilização correta. 

NÃO é transmitida: 
-por beijos, abraços, suor, espirros, tosse, comidas, vômitos, água, contato 

casual, amamentação, compartilhamento de copos, talheres, pratos ou facas. 
Muito DIFÍCIL acontecer contagio por relação sexual, a menos que for 

violenta ou se os parceiros possuírem ferimentos genitais. 
A prevenção é importantíssima, mas ainda é preciso detectar os milhões de 

infectados existentes e evitar que os danos evoluam, pois são irreversíveis, não 
havendo vacina para a Hepatite C. 

Há pessoas que estão num grupo de risco e devem realizarem com urgência 
o TESTE DE DETECÇÃO, sendo eles: 

-INDIVÍDUOS QUE RECEBERAM TRANSFUSÃO DE SANGUE ANTES DE 
1993; 

-USUÁRIOS DE DROGAS INJETÁVEIS, INCLUSIVE AQUELES QUE O 
FIZERAM APENA SUMA VEZ, EM QUALQUER ÉPOCA DA VIDA; 
-PESSOAS QUE APRESENTEM RESULTADOS DE TRANSAMIASES 
ANORMAIS, OU EVIDÊNCIAS DE DANO HEPÁTICO; 
- FILHOS DE MÃES CONTAMINADAS COM A HEPATITE C; 
- DOENTES RENAIS EM HEMODIÁLISE; 
- HEMOFÍLICOS; 
- CONTAMINADOS POR HIV/AIDS 
 

O teste de detecção é chamado ANTI - HCV é simples, barato, indolor e não 
traumático, sendo coberto por todos os planos de saúde, além de ser realizado em 
hospitais públicos, alguns Centros de Testagem e Acompanhamento e poucos 
centros de saúde. 

Já o tratamento é de alto custo e de longo prazo, tendo graves efeitos 
colaterais, obtendo resultado em 45% dos tratados. 

 
Fonte: INFORMATICO – COMO PREVENIR-SE DAS HEPATITES  

HTTP://www.aonp.org.br/fso/revista1/inform01.htm-acesso em 09/08/2013.  
 

  

http://www.aonp.org.br/fso/revista1/inform01.htm-acesso%20em%2009/08/2013

