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1. RESUMO 

A hepatite C é uma doença inflamatória do fígado, de alta prevalência e de 

notificação compulsória. É uma doença causada pelo vírus da hepatite C (HCV) e 

transmitida principalmente por via parenteral. O diagnóstico precoce é muito 

importante para o tratamento do indivíduo, pois trata-se de uma doença silenciosa, 

que em fase de cronicidade pode ocasionar a cirrose e o hepatocarcinoma. O 

objetivo deste trabalho foi analisar a frequência de casos positivos para hepatite C 

no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 da cidade de Mogi Guaçu/SP. 

Os dados foram coletados do programa SINAN (Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação) de uma vigilância epidemiológica da cidade de Mogi Guaçu/SP onde 

os dados foram avaliados de acordo com a faixa etária, sexo e análise de casos 

positivos entre os anos avaliados. Diante dos resultados obtidos, pode-se observar 

que o grupo mais afetado pela doença foi a faixa etária dos adultos. Em 2016, o total 

de casos para hepatite C foi de 69, e em 2017 o total de casos foi de 59, 

apresentando uma diminuição do número de casos de um ano para outro, o que 

representa uma queda de 14,5%. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A hepatite C se tornou um grande problema de saúde pública no Brasil e em 

todo o mundo, estimando-se que no Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas possuem 

o vírus. Trata-se de um processo inflamatório que ocorre no fígado ocasionado pelo 

vírus HCV e que pode resultar em necrose.  

A hepatite C pode ser dividida em período agudo e crônico, definido pelo 

tempo de infecção. É transmitida principalmente por vias parenterais em que se tem 

contato com sangue contaminado. O vírus HCV pertence a família Flaviridae do 

gênero Hepacivirus, de material genético RNA, possuindo diferentes genótipos, 

sendo o genótipo 1 o mais comum no Brasil. Essa infecção é importante pois pode 

ocasionar complicações como hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular.  

O diagnóstico da hepatite C pode ser realizado por meio de exames 

inespecíficos, principalmente pelas aminotransferases e através de exames 

específicos, como o sorológico e a PCR (Reação de Cadeia em Polimerase).  

O tratamento é de longo tempo e varia com o genótipo. O diagnóstico deve 

ser preciso e eficaz, para melhor tratamento do paciente, já que esta doença não 

possui uma terapêutica 100% eficaz e nem uma vacina. O SUS (Sistema Único de 



Saúde) deve proporcionar toda assistência aos portadores de hepatite C, e todos os 

casos devem ser notificados para a vigilância epidemiológica.  

 

3. OBJETIVOS 

Analisar a frequência de casos positivos de Hepatite C na cidade de Mogi-

Guaçu/SP nos anos de 2016 e 2017. 

 

Objetivos específicos: 

• Relacionar a presença de hepatite C com a faixa etária dos indivíduos; 

• Constatar se houve aumento dos casos de um ano para o outro; 

• Avaliar a presença de hepatite C de acordo com o sexo do indivíduo. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo foi encaminhado e aprovado pela Plataforma Brasil (CAAE: 

89406518.7.0000.5679). O estudo foi realizado no Centro de Vigilância 

Epidemiológica de Mogi Guaçu/SP no ano de 2018. Os dados foram coletados do 

programa SINAN referente ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. 

Como critérios de inclusão nessa pesquisa foram incluídos todos os dados 

epidemiológicos de casos de hepatite C de Mogi Guaçu/SP nos anos de 2016 e 

2017. Os dados foram avaliados de acordo com a faixa etária, dividido em: crianças 

(0 a 17 anos), adultos (18 a 59 anos) e idosos (60 anos em diante), sexo (masculino 

e feminino) e também foi avaliado se houve aumento dos casos de um ano para 

outro. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados coletados foram separados em categorias diversas, de acordo com 

a faixa etária e sexo, observando-se a especificidade da pesquisa, trabalhando-se 

sempre com os totais relativos e absolutos em cada categoria. Não foi identificado 

em nenhum momento da pesquisa, o nome do indivíduo. 

Os dados obtidos foram tabulados dentro de cada categoria, proporcionando 

assim a apuração dos resultados, possibilidade da discussão dos mesmos e, 

subsequente conclusão inerente a eles.  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram confirmados 128 casos de hepatite C na cidade de Mogi Guaçu/SP no 

período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro 2017. 

A faixa etária mais afetada nos dois anos foi de adultos com 105 casos 

(82,03%), em seguida os idosos com 21 casos (16,41%) e por último a faixa etária 

de crianças, com 2 casos (1,56%). O sexo mais afetado nos anos avaliados foi o 

sexo masculino, com 67 casos (52,35%), seguido do sexo feminino com 61 casos 

(47,65%). 

No ano de 2016 o maior número de casos foi do sexo masculino, com 39 

casos (56,52%) comparados com o sexo feminino, com 30 casos confirmados 

(43,48%). Em 2017, houve diminuição do número de casos no sexo masculino, 

representando uma queda de 16,4% e um aumento de 1,64% no sexo feminino. 

Em 2016, o total de casos para hepatite C foi de 69, e em 2017 o total de 

casos foi de 59, apresentando uma diminuição do número de casos de um ano para 

outro, o que representa uma queda de 14,5%. 
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