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RESUMO
As Hepatites virais são enfermidades causadas por agentes etiológicos que têm hepatotropismo,
podem evoluir de forma aguda ou crônica, sintomática ou assintomática, dependendo do agente
viral e de fatores imunogenéticos do paciente. Estas são doenças endêmico-epidêmicas que
representam problemas importantes de saúde pública no Brasil. O presente trabalho buscou
analisar o perfil epidemiológico dos casos de hepatites virais em Cacoal-RO, no período de
2008 a 2017. Discutir o padrão sociodemográfico dos portadores, sua evolução temporal e
espacial, as características clínicas e laboratoriais e a frequência de coinfecção com o Vírus
HIV. Para tanto, realizamos um estudo quantitativo, transversal, documental e descritivo,
baseado em 662 casos que ocorreram no período supracitado, notificados no SINAN, com
significância de 95% e sigilo de identificação, não se fazendo necessário a aprovação pelo CEP.
Os anos de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 foram os que apresentaram maiores incidências de
notificações. Existiu um ligeiro predomínio no sexo masculino (51,96%), com destaque na
população de meia idade (valor de 46 anos). Em relação a classificação final, 54,98% obtiveram
sua confirmação por meio de técnicas laboratoriais (sorologia e virologia) e 40,63%
apresentaram cicatriz sorológica. Houve uma prevalência de casos pelo Vírus B (84,04%).
Além disso, teve uma dominância da forma clínica de hepatite crônica/portador assintomático
(93,41%) e a frequência da coinfecção pelo Vírus HIV apresentou uma baixa prevalência
(3,17%). Os casos de hepatites são subnotificados, devido a maioria dos pacientes apresentarem
a forma clínica crônica/assintomática. Ademais, os estudos realizados nessa região são
extremamente escassos, o que dificulta a comparação de dados atuais com os de outras épocas.
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