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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE HEPATITE DOS ALUNOS DO CURSO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Resumo Hepatites virais são 
doenças infecciosas sistêmicas causadas por diferentes agentes etiológicos e de distribuição 
universal, além disso, possui em comum o tropismo primário pelo tecido hepático, 
características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas. Estão divididas em hepatite A, B, C, D, 
E, F e G de acordo com sua patogenia e forma de transmissão, mas nesta pesquisa foram 
trabalhadas somente as hepatites A, B, C, D e E. As hepatites virais representam um grande 
problema de saúde pública no Brasil e no mundo, uma vez que segundo dados do Ministério da 
Saúde bilhões de pessoas já tiveram contato com o vírus das hepatites e milhares são 
portadores crônicos. Uma das formas de contaminação é por acidente de trabalho, 
principalmente por profissionais da área da saúde, sendo assim, um fator preocupante para as 
empresas e para o próprio trabalhador. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o 
conhecimento dos alunos do curso de ciências biológicas da Universidade de Taubaté sobre 
aspectos clínicos, transmissão, prevenção e tratamento das hepatites virais. Para a realização 
da pesquisa foram avaliados, através da aplicação de questionários (22 questões), alunos do 
curso de Ciências Biológicas do 1º ano ao 4º ano licenciatura – 67 alunos e bacharel – 71 
alunos, totalizando 138 alunos. Os estudantes foram informados sobre as características da 
pesquisa e aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os resultados demonstraram que 100 alunos (72,4%) conceituaram corretamente 
hepatite viral, 73 (52,8%) conhecem as causas das hepatites virais, 90 (65,2%) acertaram as 
formas de transmissão da hepatite B e somente 52 (37,6%) conhecem a vacinação contra a 
hepatite B; sobre hepatite C 52 (37,6%) sabem que a mesma pode cronificar e causar cirrose 
hepática; sobre hepatite A 42 (30,4%) conhecem as formas de transmissão e 47 (34,0%) 
acertaram as características da doença; sobre a hepatite D 19 (13,7%) acertaram sua causa e 
quando questionados sobre hepatite E somente 14 (10,1%) acertaram a forma de transmissão. 
Conclui-se que os alunos apresentaram conhecimento sobre o assunto, no entanto, quando se 
refere a tópicos importantes como formas de transmissão e prevenção os resultados estão 
aquém do esperado; além disso, com já esperado, alunos dos últimos anos apresentaram um 
percentual maior de acertos se comparado a alunos dos anos anteriores. Sendo assim, alguns 
aspectos específicos devem ser mais bem trabalhados para que estes alunos tornem-se aptos 
a serem multiplicadores de conhecimento de uma doença que hoje representa um grande 
problema de saúde pública para a população. Palavras - chave: Hepatites virais, prevenção, 
tratamento.  


