
 

Pesquisa inédita revela que 86% dos entrevistados concordam 

que a maioria dos brasileiros não sabe o que é hepatite C 

 

O medo de contrair a doença é compartilhado por 52% dos brasileiros residentes em 11 

cidades do país, mas apenas 1% considera a doença grave. No total, 84% deles nunca 

fizeram teste de detecção para a hepatite C e 79% ignoram as formas de tratamento 

para o problema que atinge 1,5 milhão de pessoas no Brasil 

 

Salvador, 27 de setembro de 2011 – Descobrir se o residente em 11 cidades do país 

sabe o que é, como se contrai, quais os sintomas e tratamentos disponíveis para a 

hepatite C. Esse foi o desafio enfrentado por uma pesquisa inédita da Sociedade 

Brasileira de Hepatologia (SBH), realizada pelo Instituto Datafolha, com o apoio da 

MSD. Os resultados apontam que a maioria dos entrevistados (51%) não sabe dizer 

espontaneamente o que é hepatite C, a doença que é a responsável por mais de 70% 

das mortes entre todos os tipos de hepatites ocorridas na última década no Brasil. 

Foram 14.873 óbitos decorrentes da hepatite C durante esse período, segundo dados 

do Ministério da Saúde.  

 

 A pesquisa investigou qual a percepção da população de 11 cidades brasileiras, em 

relação a um conjunto de aspectos importantes da hepatite C (doação de sangue, 

diagnósticos, vacinação, complicações no fígado, consequências, entre outros) e o 

quanto essa percepção interfere para a disseminação de informação sobre a doença.  

 

Há consenso entre os entrevistados (86%) de que o grau de desconhecimento sobre a 

doença é grande entre a maioria dos brasileiros.  Um tema que demonstra esse 

desconhecimento é o questionamento sobre a existência de uma vacina contra o 

HCV (vírus causador da hepatite C). Hoje, não existe imunização contra este tipo de 

hepatite. Porém, 24% das pessoas consultadas disseram saber da existência de 



vacina contra a hepatite C e 7% delas afirmaram já terem sido vacinados contra o 

HCV. 

 

Apesar de ter a imagem de uma doença altamente contagiosa para a maioria dos 

entrevistados (62%), 84% deles nunca fizeram o teste para detecção da hepatite C e 

79% dos entrevistados ignoram as formas de tratamento disponíveis. Dos 19% que 

disseram conhecer alguém que já teve a doença, 1% foi infectado pelo HCV (vírus 

causador da hepatite C).  

 

A pesquisa foi realizada por meio de abordagem pessoal e aplicação de questionários, 

respondidos por 1.137 pessoas, entre 08 e 10 de junho de 2011. O público pesquisado 

abrangeu homens e mulheres, com 18 anos ou mais, pertencentes a todas as classes 

econômicas, em 11 cidades brasileiras: de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, 

Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Campinas (interior do estado), Porto 

Alegre e Distrito Federal. A margem de erro para o total da amostra, considerada pelo 

Datafolha, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 

 



 

 



 

 



 

Sobre a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) 

Fundada em 15 de março de 1967, a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) é uma 

associação civil de caráter científico, sem fins lucrativos. Um de seus objetivos 

primordiais é a promoção de Educação Médica Continuada, propondo-se a fazê-lo por 

meio de parcerias e promoções de eventos científicos sobre temas fundamentais a 

hepatologia, como a hepatite C. 

 

Sobre o Datafolha 

Quando iniciou suas atividades em 1983, o Datafolha era um departamento de 

pesquisas do Grupo Folha da Manhã, criado para realizar pesquisas de opinião pública 

e eleitorais com o máximo rigor técnico e agilidade. Em 1989, voltam as eleições 

diretas e os resultados das urnas confirmam o Datafolha como um dos mais 

importantes Institutos de Pesquisas do País. Em 1990, com o reconhecimento público, 

o Datafolha se estrutura para atender à crescente demanda do mercado. E, em 1995, o 

departamento se transforma em unidade de negócios. Hoje, o Datafolha conta com 

uma estrutura nacional com coordenações regionais nas principais cidades brasileiras, 

permitindo ao Instituto a realização, com segurança e credibilidade, dos trabalhos de 

campo, mensuração e compilação de dados estatísticos. 



Sobre a MSD 

A MSD é uma empresa farmacêutica, fruto da fusão global, em 2009, entre duas 

empresas tradicionais na área de saúde: a Merck Sharp & Dohme e a Schering-Plough. 

Líder global na área de cuidados com a saúde, conta com uma linha diversificada de 

medicamentos, vacinas e produtos para a saúde humana e a animal. A aprovação do 

boceprevir reforça o compromisso da empresa em continuar investindo, pesquisando 

e desenvolvendo medicamentos inovadores com o objetivo de contribuir para 

prevenção e tratamento da hepatite viral. Graças aos esforços de seus pesquisadores, 

desde 1986, a MSD comercializa vacinas para os tipos A e B da doença e, em 2011, 

tornou-se a primeira em oferecer a terapia tripla com inibidor de protease para o 

tratamento da hepatite C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


