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As hepatites virais são infecções que acometem os hepatócitos tendo uma distribuição 

universal, sendo transmitido principalmente por contato fecal-oral, água e alimentos 

contaminados, transfusão sanguínea e sexo sem proteção. Podem ser decorrentes de agentes 

virais distintos, apresentando quadro clínico semelhante, mas diferem em alguns quesitos como 

transmissão e epidemiologia que depende muito do tipo de vírus. No que tange os sinais e 

sintomas da doença, há uma grande variação que vai de assintomática ate sintomática grave. A 

doença pode ser diagnosticada através de exames sorológicos e de biologia molecular, e seu 

tratamento consiste na maioria dos casos com repouso, hidratação e restrição a álcool e 

medicamentos. O objetivo do estudo foi identificar a incidência de hepatites virais, no 

município de Cruz das Almas.  Para isso foi realizado um levantamento das pessoas infectadas 

pelo vírus no ano de 2015 através do banco de dados Suvisa, (Superintendência de Vigilância 

em Saúde) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2015.  A incidência 

da doença foi calculada com base no número de casos novos, confirmados pela Suvisa/número 

de população residente no município no período estudado e expresso em casos/10.000 

habitantes. Em 2015 foram notificados 6 casos de hepatites virais, com  taxa de incidência de 

1,02/10.000,00, assim a cada dez mil pessoas residente da cidade uma é acometida pelo vírus 

da hepatite. Pode-se concluir que a incidência do vírus da hepatite nesse período, mostrou-se 

pequena considerando o tamanho da população, demostrando assim a eficácia e importância 

das campanhas de prevenção contra hepatites virais. 
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