HEPAVI
HEPATITES VIRAIS AGUDAS

"Estudo das Características Epidemiológicas e Clínicas das
Hepatites Virais Agudas em Serviços de Saúde Brasileiros"
Aproveitando que estamos no julho amarelo, que é o mês de prevenção de hepatites virais crônicas, queremos divulgar este
projeto que trata sobre o diagnóstico de hepatites agudas, lembrando que a detecção precoce de casos agudos de hepatites
virais é muito importante para que evitemos que apareçam casos crônicos. A detecção precoce destes casos vai permitir
que sejam adotadas medidas precoces para o tratamento destas infecções bem como outras medidas relevantes para
diminuir o risco de dispersão destes vírus com os contatos destes casos. Um projeto que busca caracterizar os casos de
hepatites agudas e contribuir com informações para garantir a meta de eliminação das hepatites virais no Brasil. Este é um
projeto observacional, prospectivo e multicêntrico, cujo resultado responderá quatro questões fundamentais. São elas:
1) Qual a etiologia das hepatites agudas em nossas instituições? 2) Dentre aquelas de etiologia viral, qual a frequência de
vírus A, B, C, D e E? 3) Quais os genótipos virais mais associados com as infecções agudas? 4) Quais as características
clínico-epidemiológicas dos pacientes com hepatites agudas coinfectados pelo HIV?
O projeto foi demandado pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis (DCCI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e apoiado pelo Hospital Israelita
Albert Einstein (HIAE). Os resultados irão auxiliar a implantação de ações estratégicas e guiar as políticas públicas de
prevenção e assistência. O paciente incluído neste projeto terá acesso a vários exames sorológicos e moleculares para
descobrir as causas de sua hepatite aguda e terá um tratamento e acompanhamento adequado por meio do centro de
referência participante do projeto. Podem participar do estudo pacientes de todo o país com suspeita clínica de hepatite
aguda, ≥ 18 anos e com elevação das enzimas hepáticas. As equipes de saúde têm que estar atentas sobre a importância
da atenção primária na detecção destas infecções em nosso país. Fiquem atentos aos critérios de elegibilidade do projeto e
encaminhem seus pacientes para a instituição participante do projeto.
Informações mais completas sobre o projeto em andamento e também sobre os centros participantes estão disponíveis no
site:

https://hospitais.proadi-sus.org.br/projetos/7/hepatites-virais
Para inclusão de pacientes, por favor, entre em contato diretamente com a equipe do centro de pesquisa mais próximo,
conforme as informações disponíveis. Os centros participantes estão todos listados na aba “Equipe” do link acima
juntamente com o contato do responsável. Nem todos os Estados estão representados ainda, mas estamos em constante
atualização.

