


HEPATITES  PANORAMA
ATUAL

Brasil, De 1999 a 2018, foram 
notificados no SINAN 632.814 casos de 
hepatites virais 
❑ 167.108 (26,4%) casos de hepatite A
❑ 233.027 (36,8%) casos de hepatite B
❑ 228.695 (36,1%) aos de hepatite C 
❑ 3.984 (0,7%) aos de hepatite D



Transmissão comum é pela água e  alimentos 

contaminados. Surtos recentes  têm sido 

relatados pelas práticas sexuais – transmissão 

oral-anal

Casos mais que dobraram em homens  de 20 

a 39 anos

São Paulo registra crescimento  expressivo: 

saiu de 155 em 2016 para  1108 em 2017. 

Grande parte por via  sexual em homens com 

idade 20 a 39  anos

2017-Casos quase dobraram  em 
comparação com 2016 no Brasil

2016 2017

Taxa de incidência por 100 mil

habitantes

2.086

1.206

HEPATITE A

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das HepatitesVirais

AntiHAV IgM 
positivo



A Vacina é uma forma de  
prevenção contra a doença  
e está disponível no SUS

PREVENÇÃO  
NO SUS DA  
HEPATITE A

Em crianças, a imunização está disponível 

a partir de 15 meses e abaixo dos 5 anos
Devido ao surto local observado em São Paulo, a  vacinação 

foi ampliada para populações específicas:  homens que fazem 

sexo por homens.



HEPATITE A: AUMENTO NO SUDESTE

Cresce  incidência  
de casos de  

hepatite A  em 
homens

na faixa etária  20 a 
39 anos

2016 2017Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais
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HEPATITE B

13.482 casos registrados

em 2017
Taxa de detecçãode

6,5 casos por 100 milhabitantes

14.702
13.482

2016 2017

Transmissão por sangue contaminado,
sexo desprotegido, compartilhamento de
objetos cortantes e de uso pessoal e por
transmissão vertical

Nos últimos 10 anos, pouca variação com  
leve tendência de queda nos últimos 4  
anos

Hepatite B é a segunda causa de óbitos
entre as hepatites virais: foram 477 em
2016

AgHBs+/AntiHBc+



A Vacina é a melhor estratégia
de prevenção contra a doença
e está disponível no SUS

Em crianças, a imunização são quatro doses:  

ao nascer, 2,4 e 6 meses. Para os adultos que  

não se vacinaram na infância, são três doses 

a  depender da situação vacinal

PREVENÇÃO  
NO SUS DA  
HEPATITE B



Mais de 70% dos óbitos por hepatites virais  
são decorrentes da Hepatite C

Total de óbitos com causa básica por
hepatites virais de 2000 a 2017 – 70.671

Hepatite C: 76%

Hepatite B:  21,3%

Hepatite A:  1,6%

Hepatite D: 1,1%

1,6%

21,3%

76%

1,1%

HepatitisA Hepatitis B Hepatitis C Hepatitis D

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das HepatitesVirais



IMPACTO DO HCV NO BRASIL

▪50% das Indicações de transplante de fígado (800 procedimentos/ano);

▪50 a 70% dos casos de CHC (6a causa mais frequente de câncer no Brasil);

▪5 a 15% dos pacientes com DM;

• Hepatite C desencadeia DM e piora a História Natural da Doença

AntiHCV+/RNA VHC+ - PCR



HEPATITE C

▪ 80% evoluem para a cronicidade e 20% desses desenvolvem cirrose hepática;

▪ 97% não sabem que têm o vírus;

▪ Sintomas agudos são leves ou ausentes;

▪ Os principais sintomas da doença aparecem em média 13 anos após o contágio;

▪ Maior incidência após os 50 anos de idade;

▪ 6% de risco de uma infectar o feto.



MANIFESTAÇÕES EXTRA-HEPÁTICAS 

▪Hematológicas: Crioglobulinemia mista (10-30% dos 
pacientes VHC +)

▪Diabetes
▪Renais -Glomerulonefrites, Nefropatias
▪Dermatológicas

▪ Vasculites
▪ Porfiria
▪ Liquen Plano

▪Transtornos do humor e do sono
▪Outras:

• Tireoidites
• Linfoma NH
• Neuropatias



5 e 6 de novembro de 2014
Toronto, Canada 

Feld J, 2014





▪ Menos de 15% diagnosticadas

▪ Menos de 10% tratadas

▪ Menos de 5% curadas

▪ Doença tem como característica ainvisibilidade

Bruggmann, et al. Journal of Viral Hepatitis, 2014, 21, (Suppl. 1), 5–33 

HEPATITE C NO BRASIL



HEPATITE C

18.057 casos  
registrados em 2018

Transmissão por sangue contaminado,

sexo desprotegido, compartilhamento de

objetos cortantes e de uso pessoal

Prevalente em adultos acima de 40 anos  

Causa cirrose, câncer e pode matar

Notificação obrigatória

359.673 notificados no país desde o  final 

da década de 90

7% das pessoas também tem HIV



Mais de um milhão de pessoas  
tiveram contato com o vírus

Hepatite C é uma 

doença  silenciosa – o 

maior desafio  é 

encontrar as pessoas  

infectadas por este vírus

O envolvimento das três  

esferas de governo é  

imprescindível para  

encontrar estes pacientes

1.083.000 pessoas

tiveram contato com o vírus

da hepatite, o que representa

0,71%da população

A maior concentração

dos casos está na população

com com mais de 40 anos de

idade



Tratamento  
possibilita

de chance  
de cura

Ampliação do tratamento para todos 

os  pacientes

Antiviral de ação direta (DAA) para 

hepatite

Aguda

Tratamento para crianças maiores 

que  12 anos ou 35 kg

Incorporação de novos 

medicamentos

Retratamento

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das HepatitesVirais



Até 2030:

Redução de 90% dos casos  

Redução de 65% das mortalidades  

associadas às hepatites

Brasil é signatário de Plano

Estratégia Global da

Hepatite Viral da OMS

METAS PACTUADAS PELA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE



PCDT, 2019

O tratamento está indicado para todos
os pacientes com hepatite C, mono ou
coinfectados, INDEPENDENTEMENTE DO
ESTADIAMENTO E FIBROSE HEPÁTICA.



MÉTODOS NÃO INVASIVOS PARA ESTADIAMENTO DA FIBROSE

20

Biomarcadores

APRI

FIB4

FIBROTEST

Elastografia Hepática

FibroScan

Acoustic Radiation Force Impulse

Shear Wave





POSSIBILIDADE DE MAIS DE 95% CURA – FÁRMACOS – PCDT, 2019

▪ Daclatasvir (DCV) 

▪ Sofosbuvir (SOF) 

▪ Associação de ledipasvir (LED) e sofosbuvir (SOF)

▪ Associação de sofosbuvir (SOF) e velpatasvir (VEL)

▪ Associação de elbasvir (EBR) e grazoprevir (GZR)

▪ Associação Glecaprevir (GL) e pibrenstavir (P)



Obrigada!


