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O Grupo Esperança de Santos promo-
ve neste domingo (31) uma cami-
nhada pela conscientização sobre 

as hepatites virais. O movimento faz parte 
do encerramento das atividades realizadas 
durante todo o mês denominado como “ju-
lho amarelo”, instituído no Brasil pela Lei nº 
13.802/2019 e tem por finalidade reforçar 
as ações de vigilância, prevenção e controle 

das hepatites virais.

A concentração será a partir das 9h, em 
frente a Estação da Cidadania, na esquina da 
Avenida Ana Costa com Francisco Glicério. A 
CET (Companhia de Engenharia de Tráfego 
de Santos) dará o apoio para garantir a se-
gurança dos participantes. A ação é aberta 
ao público em geral. 

BONS EXEMPLOS

CAMINHADA CHAMA A
ATENÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO

DE HEPATITES VIRAIS
Mobilização é uma maneira de alertar as

pessoas sobre os tipos desta doença

Por Silvia Barreto
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De acordo com o presidente do Grupo Es-
perança Jeová Pessin Fragoso, a mobilização 
é uma maneira de alertar as pessoas sobre 
os tipos desta doença. “Atualmente as hepa-
tites B e C não precisam tirar a qualidade de 
vida e a própria vida das pessoas. Hepatite 
B tem vacina e a hepatite tem cura, e tudo 
disponibilizado pelo SUS. O que é preciso 
é fazer o teste, pois raramente apresenta 
sintomas”, ressalta.

Para isso, a indicação é procurar o CTA 
(Centro de Testagem e Aconselhamento) 
existente em todos os municípios, onde são 
oferecidos testagem rápida para o HIV, sífilis, 
Hepatite B e Hepatite C, profilaxia pós-expo-
sição sexual (PEP), diagnóstico e tratamento 
das outras ISTs. As pessoas que procurarem 
esse atendimento tem garantido o sigilo e o 
aconselhamento pré e pós-teste, não sen-
do necessário qualquer tipo de preparação 
prévia, como jejum para realizar o exame.

“Ele foi criado, inicialmente, para o HIV-
-Aids, mas batalhamos e hoje é testado para 
a hepatite B e C, também. Esse é o caminho 
que a pessoa pode ter, independente de ter 
um pedido médico ou não. Faz o teste no 
CTA ou nas ações extra muros que estamos 
fazendo, com aconteceu no Sest Senat a 
semana passada e na Ambesp em Santos”, 
esclarece o presidente.

O próprio Centro indica que o teste deve ser 
realizado a qualquer momento como estratégia 
preventiva e de autocuidado; durante o pré-na-
tal (gestantes); casos de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), tuberculose ou hepati-
tes; relação sexual (oral, anal ou vaginal) sem 
camisinha, ou quando a mesma se rompeu e 
no compartilhamento de seringas ou agulhas.

SINTOMAS
No caso específico das hepatites virais, 

estas são inflamações causadas por vírus 
classificados pelas letras do alfabeto em A, 
B, C, D (Delta) e E.

A hepatite A tem o maior número de casos 
e está diretamente relacionada às condições 
de saneamento básico e de higiene. É uma in-
fecção leve e se cura sozinha. Existe vacina. Já 
a hepatite B, considerada o segundo tipo com 
maior incidência; atinge maior proporção de 
transmissão por via sexual e contato sanguíneo. 
A melhor forma de prevenção para a hepatite 
B é a vacina, associada ao uso do preservativo.

O presidente do Grupo Esperança alerta 
para o fato de que as hepatites B e C não 
apresentam sintomas, inicialmente. “Pode 
demorar 15 a 20 anos para a pessoa ter 
sintomas clássicos da hepatite que são os 
olhos amarelados, orelha escura e quando 
isso acontece pode já estar com um grau 
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de evolução importante. O caminho natural 
das hepatites B e C, quando não tratadas - 
por isso a importância do teste de detecção 
precoce - é a cirrose hepática e daí o câncer 
de fígado”, alerta Jeová. 

Com a hepatite C, a principal forma de 
transmissão é o contato com sangue. É con-
siderada a maior epidemia da humanidade 
hoje, cinco vezes superior à AIDS/HIV, sendo 
a principal causa de transplantes de fígado. A 
doença pode causar cirrose, câncer de fígado e 
morte. Não tem vacina. Já a hepatite D atinge 
pacientes infectados pelo vírus da hepatite 
B, e a vacinação contra a hepatite B também 
protege de uma infecção com a hepatite D.

A transmissão da hepatite E acontece por 
via digestiva (transmissão fecal-oral), provo-
cando grandes epidemias em certas regiões. 
Ela não se torna crônica, porém, mulheres 
grávidas que forem infectadas podem apre-
sentar formas mais graves da doença.

Em todo o mundo, de acordo com o Minis-
tério da Saúde, cerca de 290 milhões de pes-

soas vivem com hepatite viral e desconhecem 
que estão contaminadas. De acordo com o 
Boletim Epidemiológico: Hepatites virais 2020, 
publicado pelo DCCI/MS, de 1999 a 2019, fo-
ram notificados no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) 673.389 casos 
confirmados de hepatites virais no Brasil.

CONTÁGIO
As hepatites virais podem ser transmitidas 

pelo contágio fecal-oral, especialmente em locais 
com condições precárias de saneamento básico 
e água, de higiene pessoal e dos alimentos; pela 
relação sexual desprotegida; pelo contato com 
sangue contaminado, através do compartilha-
mento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, 
alicates de unha e outros objetos perfuro-cor-
tantes; da mãe para o filho durante a gravidez 
(transmissão vertical), e por meio de transfusão 
de sangue ou hemoderivados.

O contágio via transfusão de sangue já foi 
muito comum no passado, mas, atualmente é 
considerado raro, tendo em vista o maior con-
trole e a melhoria das tecnologias de triagem 
de doadores, além da utilização de sistemas 
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de controle de qualidade mais eficientes.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns 
são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, 
com menor frequência, o vírus da hepatite D 
(mais comum na região Norte do país) e o vírus 
da hepatite E, que é menos frequente no Brasil.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 
tratamento para todos os 
tipos de hepatite, indepen-
dentemente do grau de le-
são do fígado.

A falta do conhecimento 
da existência da doença é o 
grande desafio, por isso, a 
recomendação é que todas 
as pessoas com mais de 45 
anos de idade façam o teste, 
gratuitamente, em qualquer 

posto de saúde e, em caso de 
resultado positivo, façam o 
tratamento que está disponí-
vel na rede pública de saúde.

SOBRE O GRUPO
O Grupo Esperança está 

localizado com a sua sede à 
Av. Conselheiro Nébias 248, no 
prédio do Sindipetro. Funciona 
de terça a sexta-feira, horário 
das 14 às 17h30. O telefone 
de contato é (13) 3222-5724 
ou (13)3221-2336 ramal 241, 
ou através do e-mail grupoes-
peranca@hotmail.com.

Interessados em integrar 
a entidade deve realizar um 
cadastro e participar das ati-
vidades como voluntários. A 

condição básica é que a pessoa seja porta-
dora ou ex-portadora de hepatite C. 

Mensalmente será enviada correspondên-
cia informando sobre as reuniões realizadas e 
para as quais a pessoa está convidada a par-
ticipar, bem como sobre os convênios criados 
e as novidades nos aspectos médicos, legais 
e jurídicos que o portador precisa conhecer. 
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PREVENÇÃO 

Hepatite A
A vacina contra a hepatite A é alta-

mente eficaz e segura e é a principal 
medida de prevenção; lavar as mãos 
com frequência, especialmente após 
o uso do sanitário, trocar fraldas e 
antes do preparo de alimentos; uti-
lizar água tratada, clorada ou fervida, 
para lavar os alimentos que são con-
sumidos crus, deixando-os de mo-
lho por 30 minutos; cozinhar bem 
os alimentos antes de consumi-los, 
principalmente mariscos, frutos do 
mar e peixes; lavar adequadamente 
pratos, copos, talheres e mamadei-
ras; usar instalações sanitárias; no 
caso de creches, pré-escolas, lancho-
netes, restaurantes e instituições fe-
chadas, adotar medidas rigorosas de 
higiene, tais como a desinfecção de 
objetos, bancadas e chão, utilizando 
hipoclorito de sódio a 2,5% ou água 
sanitária; não tomar banho ou brincar 
perto de valões, riachos, chafarizes, 
enchentes ou próximo de onde haja 
esgoto; evitar a construção de fossas 
próximas a poços e nascentes de rios 
e usar preservativos e higienizar as 
mãos, genitália, períneo e região anal, 
antes e após as relações sexuais.

Hepatite B
A vacina é a principal medida de 

prevenção contra a hepatite B, sendo 
extremamente eficaz e segura; usar 
preservativo em todas as relações 
sexuais; não compartilhar objetos de 
uso pessoal, tais como lâminas de 
barbear e depilar, escovas de den-
te, material de manicure e pedicure, 

equipamentos para uso de drogas, 
confecção de tatuagem e colocação 
de piercings.  A testagem das mulhe-
res grávidas ou com intenção de en-
gravidar também é fundamental para 
prevenir a transmissão de mãe para o 
bebê. A profilaxia para a criança após 
o nascimento reduz drasticamente o 
risco de transmissão vertical.

Hepatite C
Não existe vacina contra a hepati-

te C. Para evitar a infecção é impor-
tante: não compartilhar com outras 
pessoas qualquer objeto que possa 
ter entrado em contato com sangue 
(seringas, agulhas, alicates, escova 
de dente, etc); usar preservativo nas 
relações sexuais; não compartilhar 
quaisquer objetos utilizados para o 
uso de drogas; toda mulher grávida 
precisa fazer no pré-natal os exames 
para detectar as hepatites B e C, HIV e 
sífilis. Em caso de resultado positivo, 
é necessário seguir todas as reco-
mendações médicas. O tratamento 
da hepatite C não está indicado para 
gestantes, mas após o parto a mulher 
deverá ser tratada.

Hepatite D
A hepatite D ocorre em pacientes 

infectados com o tipo B, portanto, a 
vacina contra a hepatite B, protege 
contra o tipo D, também.

Hepatite E
A melhor forma de evitar a doença 

é melhorando as condições de sanea-
mento básico e de higiene, tais como 
as medidas para prevenir a hepatite 
do tipo A.


