SEC
CRETARIA DA
A SAÚDE PRO
OMOVE SIMP
PÓSIO DE HEEPATITES VIR
RAIS
O Progrrama Estadu
ual de Hepaatites Virais do Centro d
de Vigilânciaa Epidemioló
ógica
“Prof. Alexandre
A
Vrranjac”, da Coordenador
C
ria de Contro
ole de Doençças da Secreetaria
de Estad
do da Saúdee de São Paullo promoveu
u, no dia 18 d
de setembro
o, o “VII Simp
pósio
Estaduaal de Hepatites Virais B e C”.
O evento, realizado
o na Casa de
d Portugal, contou com
m a expresssiva presençça de
diveersos profissiionais de saú
úde, interesssados em conhecer e disscutir novos modelos e eestratégias para
p
tratameento ,
mon
nitoramento e prevenção
o desse impo
ortante agravvo.
Alicee Thiago Souza, que representou o Coordenador de Controle de Doenças do Esstado de São Paulo, Maarcos
Boulos, destacou a importân
ncia desse evvento para manter
m
e aprrimorar a diffusão científfica e lembro
ou os esforço
os da
equiipe do Progrrama Estadu
ual de Hepatites Virais em
m relação à realização dos
d simpósio
os anterioress. Claudia Affonso
Bineelli, Coordenaadora do Pro
ograma Estad
dual de Hepaatites Virais do Estado dee São Paulo, ressaltou a oportunidad
de de
com
mpartilhamen
nto de experiências bem sucedidas.
A prrimeira palestra foi profferida por Jo
orge Eurico Ribeiro, Coo
ordenador de
d Hepatites Virais do Departament
D
to de
DST//Aids e Hepaatites Virais da Secretariia de Vigilância em Saúd
de do Ministéério da Saúd
de. Como tem
ma “Prevençção e
Conttrole das Hepatites Virais no Brasil: Situação
S
Atual e Perspecctivas”, Jorgee mostrou oss avanços obtidos nessa área,
á
traçando um leq
que detalhad
do e atualizad
do do quadro
o das hepatites em nosso
o país.
Na mesa
m
redond
da da manhã foi abordaado o tratam
mento da hepatite C, com ênfase naas novas dro
ogas, telapreevir e
boceeprevir.
O simpósio contou, também, com
c
a preseença de Rutth Monina Klevens,
K
Direetora
d área de Epidemiologiaa e Vigilânciaa, Divisão dee Hepatites Virais
V
do Natiional
Sênior da
Center for
f HIV/Aidss, STD and TB Prevention do Centeers For Diseease Control and
Preventtion – CDC
C. Klevens traçou um
m painel d
dos modelos de vigilâância
epidemiológica das hepatites no
os Estados Unidos,
U
na União Europeia e na Austrália.
Em sua fala, ela mostrou daados sobre a prevalênciaa das hepatittes em diverrsos grupos etários e etn
nias, e ressaaltou:
n monitoram
mento das hepatites, é im
mportante acompanhar os casos crônicos durantte toda a vida e é
“No controle e no
ortante, tam
mbém, a impllantação de sistemas
s
de vigilância sentinela de heepatites aguda e crônicaa para conhecer a
impo
incid
dência da do
oença e explo
orar melhor os fatores dee risco”.
Jeovvá Pessin Fraagoso , da ON
NG Grupo Essperança, inicciou a prograamação da tarde
t
com a palestra sobre os desafio
os da
sociedade civil na prevençção e contro
ole das hep
patites viraiss. As mesass redondas se dedicarram a discutir a
epid
demiologia e a prevenção
o das hepatiites virais B e C e o trataamento da hepatite
h
B crônica, incluindo temas como
c
prevvalência e faatores de rissco em cam
minhoneiros, presidiárioss, estratégias de reduçãão de danoss, tratamento da
hepaatite B com entecavir
e
x tenofovir e reesistência virral.

