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O Brasil apresentou pioneirismo desde a criação do primeiro Programa Nacional 

de Controle das Hepatites Virais em 2002 (BRASIL, 2002), construindo uma área de 

resposta à epidemia de hepatites virais mais acessível do mundo (BRASIL, 2015), que 

disponibiliza, por meio do SUS, um rol de procedimentos para prevenção, rastreio, 

diagnóstico, tratamento e monitoramento das hepatites virais. Além disso, o país está 

como signatário da proposta da OMS de eliminar as hepatites virais como problema de 

saúde pública até 2030. 

Para tanto, são diversas as ações a serem desenvolvidas e desafios a serem 

superados. Assim, no intuito de atualizar o perfil epidemiológico das hepatites B e C, no 

ano de 2017, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (DCCI) em parceria com Center for Disease Analysis (CDA) 

e Pan American Health Organization/Washington (PAHO) desenvolveu o projeto 

colaborativo, epidemiológico desses agravos, no Brasil.  

A primeira parte do projeto foi a análise em torno da hepatite C, que resultou na 

estimativa de que, aproximadamente, 657 mil pessoas estavam infectadas por esse vírus e 

tinham indicação para o tratamento (BRASIL, 2018). Atualmente, considerando os 

tratamentos dispensados pelo SUS, estima-se que, aproximadamente, 450 mil pessoas 

precisam de tratamento para hepatite C e não sabem de sua condição clínica. 

Em relação à hepatite B, no Brasil, a prevalência de infecção crônica pelo HBV, 

estimada em 2018, é de aproximadamente 1,1 milhão de casos (BRASIL, 2019). Vale 

destacar que a infecção pelo vírus da hepatite B tem fortes ligações com 

vulnerabilidades das populações. As maiores taxas de prevalência são encontradas em 

populações como quilombolas, indígenas, populações ribeirinhas, dentre outras que 

habitualmente residem em áreas silvestres ou rurais.  

Internacionalmente, existem inúmeras estratégias que foram implementadas para 

alcançar a eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública, dentre as 

quais está o fortalecimento da atuação do enfermeiro. As ações lideradas por este 



profissional possibilitam a ampliação do acesso à atenção às pessoas com hepatites 

virais, principalmente, em populações que habitam em locais de difícil acesso 

(TRELOAR, GRAY, BRENER, 2014), característica peculiar do território brasileiro, 

principalmente, na região norte do Brasil.  

Esta realidade, sugere a elaboração de ferramentas que contemplam a realidade 

local e possam subsidiar os enfermeiros na realização do diagnóstico e na definição do 

nível de atenção em que o paciente receberá tratamento, no intuito de diminuir o 

itinerário terapêutico dos pacientes com hepatites virais (BIDDLE et al., 2013; 

KEOGHA et al., 2016).  

Nos últimos 20 anos a Austrália vem desenvolvendo atividades e documentos 

para fortalecer a atuação do profissional de enfermagem na atenção às hepatites virais, 

como o “Consensus-based Nursing Guidelines for the Care of Patients with hepatitis B, 

hepatitis C, advanced liver disease and hepatocellular carcinoma”, que visa: prevenir a 

infecção pelo vírus da hepatite B e C; identificar e testar pessoas em risco; avaliar o 

cuidado ofertado; ampliar o tratamento; elaborar ações que possam sensibilizar a 

população sobre hepatites virais e acompanhar os pacientes após Resposta Virológica 

Sustentável (AHA, 2019; RICHMOND, SHEPPARD-LAW; MASON e WARNER, 

2019). 

No contexto brasileiro, o Ministério da Saúde assume o protagonismo do 

profissional enfermeiro na atenção às pessoas com hepatites virais, e propõe-se a elaborar 

conteúdos para a qualificação desses profissionais enfatizando a necessidade de 

construir e implementar a linha de cuidado para as pessoas com hepatites virais, bem 

como, ações que podem ser desenvolvidas pelos enfermeiros no contexto das Redes de 

Atenção à Saúde, principalmente, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Para fundamentar essa iniciativa, o Ministério da Saúde em parceria com o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) elaborou a Nota Técnica Nº 369/2020-

CGAHV/.DCCI/SVS/MS que orienta sobre a atuação da(o) enfermeira(o) para a 

ampliação estratégica do acesso da população brasileira ao diagnóstico das hepatites B e 

C e encaminhamento de casos detectados para tratamento. Muito embora exista um 

arcabouço legal que fundamenta a atuação do enfermeiro no contexto das Hepatites 

Virais, faz-se necessário clarificaá-la junto a categoria fazendo com que esta prática seja 

incorporada no cotidiano de seu escopo de atividades.   

Vale destacar que, a nota técnica fundamentou a construção do curso “A 

Enfermagem no contexto das Hepatites Virais” que está sendo desenvolvendo em 

parceria com Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), 



Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) e com a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS). O curso será lançado em agosto de 2021, com carga 

horária de 40 horas.  

  


