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D    ADOR 
DE ESPERANÇA

Após um diagnóstico de hepatite C nos anos 90, Jeová Fragoso transformou a dura luta individual em próposito de vida ao criar, em 1999, o 
Grupo Esperança, entidade de abrangência nacional que atua na prevenção e no combate à doença

TIAGO MAESTRE

Passei por tudo: todos os medicamen-
tos experimentais, tive hepatite C por 
muitos anos, fiquei com cirrose de 

último grau, fiz transplante de fígado e com 
o novo medicamento, estou curado”. Essa de-
claração sintetiza a trajetória de Jeová Pessin 
Fragoso, ex-petroleiro de 64 anos, natural 
de Santos (SP). Ainda no início dessa bata-
lha contra um vírus até então desconhecido 
e ignorado pela classe médica, Jeová trans-
formou desespero em determinação. “Com 
a vontade de arrumar políticas públicas, de 
poder resistir e superar esse problema”, ele 
criou o Grupo Esperança, entidade que con-
quistou relevância nacional no combate à 
doença.

Não foi fácil enfrentar a hepatite C du-
rante os anos 90. O primeiro sinal veio em 
1994, em uma doação de sangue. Ao buscar 
a carteira de doador, deparou-se com olhares 
preocupantes e uma informação impactante 
do atendente: "Você tem uma alteração".

No auge da crise do HIV, vírus causa-
dor da aids, a preocupação era gigantesca. 
Nem diante da insistência, o atendente deu 
alguma pista sobre o problema e o encami-
nhou a um médico. O encontro com o he-
matologista só aconteceu após quatro ago-
nizantes horas, passadas em seu restaurante 
self-service, comércio que tocava em parale-
lo ao trabalho na refinaria.

Na consulta, o resultado: anticorpos de 
HCV, vírus da hepatite C. Ele foi tranquili-
zado pelo médico, que lhe recomendou um 
especialista. No dia seguinte, foi a um infec-
tologista que examinou sua vista, para ver se 
estava amarelada e perguntou se sua urina 
era escura - sinais clássicos das hepatites. 
A resposta foi negativa. Mais uma vez, foi  
tranquilizado. Ouviu que a hepatite C não 
era contagiosa, que tinha criado anticorpos 
e poderia seguir a vida normalmente, tudo o 
que se espera ouvir de um médico.

Cinco anos depois, dores abdominais 

causadas pela maratona de trabalho em tur-
no dobrado foram motivo de uma nova con-
sulta. Com o mesmo médico, a lembrança 
do diagnóstico de 1994 surgiu e a reação foi 
diferente. Desta vez, ele recebeu a notícia de 
que teria de fazer novos exames, porque a 
hepatite C estava  levando a muitos diagnós-
ticos de problemas sérios no fígado.

“Fiquei até meio aborrecido com ele na 
hora. Pensei: poxa, ele tinha meu prontuário 
e não me avisou. Mas depois nos tornamos 
amigos, porque eu entendi que, mesmo para 
a classe médica, a hepatite C em 1994 era 
muito desconhecida”, relata.

Por ter entrado jovem na Petrobrás, 
Jeová sempre contou com a cobertura de 
um convênio médico. Porém, o novo exame 
solicitado não foi coberto. “Diziam que não 
estava no rol, que era um exame específico 
de biologia molecular e em 1999 eu paguei 
1.680 reais. Era muito dinheiro e já me ligou 
um sinalzinho”, recorda. Parecia antever as 
futuras dificuldades.

Foi com esse exame que ele descobriu 
que a contaminação acontecia pelo sangue e 
que não poderia mais compartilhar objetos 
pessoais. “Só que dentro desses cinco anos 
eu tinha compartilhado cortador de unha, 
por exemplo. Muitos casais tinham esse cos-
tume e hoje a gente vê que muitas pessoas se 
contaminaram assim”, conta.

Jeová ainda teria que fazer uma biópsia 
para complementar o exame e saber o quan-
to aquele vírus tinha afetado seu organismo. 
Com pouca informação em Santos, recorreu 
ao Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Quando foi buscar o resultado, depa-
rou-se com uma junta médica. "O primeiro 
médico que me atendeu chamou um colega, 
que por consequência trouxe outro. Com 
essa junta me deram uma resposta: eu tinha 
uma cirrose de último grau", relembra.

A primeira reação foi de espanto. Para 
ele, como para muitas pessoas, a cirrose ti-
nha relação direta com o alcoolismo. Anos 
depois, ele lutaria para derrubar esse estig-

ma, já que muitos pacientes escondiam suas 
situações até da família, com medo de sofrer 
julgamentos.

Então veio outra surpresa. Para chegar 
a uma cirrose de último grau, ele já deve-
ria ter contato com o vírus há anos, talvez 
há mais de uma década. Como a hepatite C 
foi descoberta em 1989, cirurgias e transfu-
sões de sangue anteriores a 1993 - quando os 
testes para o vírus passaram a ser aplicados 
- ainda não eram seguras. Ele, por exemplo, 
tinha operado o menisco e recebido sangue 
de terceiros.

A próxima surpresa, ainda mais avas-
saladora, não demorou a chegar. Não existia  
medicamento eficaz para o vírus, que “co-
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Curado e com a ação no Grupo Esperança gerando 
frutos, Jeová só sente gratidão
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“Eu devo muito a essa 
iniciativa por ter conse-
guido me motivar. Fiz 
anos de tratamentos e 

esses medicamentos der-
rubavam mesmo. Mas, 

com essa atividade, com 
a vontade de arrumar 

políticas públicas, de po-
der resistir e superar esse 

problema, pude seguir 
em frente, dar educação 

para minha filha”

Após décadas lutando contra um vírus que se transformou em propósito de vida, Jeová finalmente se curou 
em 2014, após receber transplante de fígado

mia” o fígado pelas beiradas e o único tra-
tamento seria um transplante. A reação de 
Jeová foi a pior possível. "Desci a Serra no 
desespero total", conta.

A fila para conseguir um transplante 
era única, por ordem de entrada, e mais de 
mil pessoas aguardavam em sua frente. Sem 
perspectiva, ele e os médicos procuraram 
tratamentos alternativos, experimentais e 
chegaram a um medicamento chamado In-
terferon, um antiviral com tratamento de, no 
mínimo, um ano, que consiste na aplicação 
de três injeções subcutâneas por semana, 
com reações adversas como terríveis dores 
no corpo.

Ainda em 1999, um novo medicamen-
to surgiu. Aprovado nos Estados Unidos, 
mas ainda não incorporado ao SUS. "Com-
prei para tentar melhorar. Eram 840 reais 
por mês. Duas caixinhas, que davam para o 
mês", conta. "Foi outra luzinha que acendeu. 
Estava tudo errado com essa doença e fiquei 
sabendo que muitas pessoas também esta-
vam com ela. O ambulatório do Hospital das 
Clínicas era bem cheio de pessoas no mesmo 
estado que eu".

Apesar de o novo medicamento não o 
curar, de alguma forma ele contribuiu para 
estabilizá-lo, melhorando suas funções he-
páticas e lhe tirando da inalcançável fila do 
transplante. Nesse contexto, começaram a 
surgir outros medicamentos, de forma ex-
perimental. "Eu assinei termos de consen-
timento, de que tinha risco de vida. Era o 
mesmo medicamento, mas numa capsulação 
diferente, numa fórmula diferente. Tinha as 
mesmas reações adversas, a vantagem é que 

mudava de três aplicações por semana para 
apenas uma".

Nessa época, vendo milhares de pes-
soas sofrerem da mesma doença, com medi-
camentos caros e falta de informação, Jeová 
se colocou à disposição de seu infectologista, 
Evaldo Stanislau, e, juntos, formaram o Gru-
po Esperança. "Eu devo muito a essa inicia-
tiva por ter conseguido me motivar. Fiz anos 
de tratamentos e esses medicamentos derru-
bavam mesmo. Mas com essa atividade pude 
seguir em frente, dar educação para minha 
filha", conta, emocionado.

A carreira na Petrobrás terminou as-
sim que veio o diagnóstico da cirrose de últi-
mo grau. Foi aposentado compulsoriamente 
por invalidez, aos 42 anos de idade. Assus-
tado, Jeová também acabou vendendo o res-
taurante self-service de que era proprietário. 
"Achei que não combinava. Hepatite com 
comércio de ramo alimentício. A gente não 
tinha muita informação".

Com o foco voltado para as atividades 
do Grupo Esperança, passou a lutar contra 
a desinformação, por políticas públicas que 
facilitassem o acesso a medicamentos e pelo 
investimento no desenvolvimento de trata-
mentos mais eficazes. "Foi uma luta inces-
sante, mas que a gente superou”, conta.

Os medicamentos eficazes surgiram 
somente em 2015, quando a ciência desco-
briu e o Brasil incorporou ao SUS um tra-
tamento com menos efeitos colaterais, que 
propicia a cura a 90% dos casos. Antes disso, 
no entanto, Jeová teve de passar por um novo 
drama. No final de 2013, com a cirrose até 
então controlada, suas funções hepáticas co-

meçaram a atrapalhar sua qualidade de vida.
Durante uma viagem programada em 

família, para passar o Natal em um navio, 
teve o primeiro episódio de encefalopatia. 
Ainda no segundo dia a bordo, começou a 
passar por confusão mental, sintoma que já 
havia visto em muitos pacientes ao longo de 
sua jornada. "Você sai do ar, uma substância 
chamada amônia vai para o cérebro por con-
ta da disfunção hepática”, explica.

Em meio a essa situação e ainda sem 
os novos medicamentos, em 2014 ele ficou 
novamente sem perspectiva e teve de passar 
pelo transplante de fígado. Como no decor-
rer dos anos a ordem da fila mudou de "por 
entrada” para “por gravidade” a espera in-
findável de milhares de pessoas na frente se 
transformou num período de doze dias, sen-
do que sua gravidade já era altíssima.

No Brasil, a doação de órgãos só pode 
ser realizada com autorização da família de 
primeiro grau do doador. Curado, Jeová faz 
um apelo à conscientização pela doação de 
órgãos e fala da importância do apoio dos fa-
miliares, já que dois terços das pessoas na fila 
ainda não conseguem doadores compatíveis. 
"Essa família disse sim para a doação de seu 
ente querido, que havia morrido. Era um fí-
gado compatível com o meu e por isso estou 
aqui, totalmente recuperado", diz. “Agradeço 
todos os dias”.
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