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RESUMO 

 

Revestem-se de importância os motivos que levam as pessoas com hepatite C a não 

comparecerem às consultas médicas agendadas no Núcleo de Estudos do Fígado do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, devido ao fato dessa doença ter um impacto epidemiológico 

importante e apresentar-se de forma silenciosa, com alta taxa de morbimortalidade. Objetivo: 

Analisar os motivos que levaram as pessoas com hepatite C a abandonarem o seguimento 

ambulatorial, no Núcleo de Estudos do Fígado, no período de maio de 1995 a dezembro de 

2017. Métodos: Estudo qualitativo descritivo baseado na Pesquisa Convergente Assistencial. 

A primeira etapa da coleta de dados consistiu-se na análise dos prontuários para a seleção das 

pessoas com diagnóstico de hepatite C, que não compareceram às consultas, por mais de seis 

meses, no período de maio de 1995 a dezembro de 2017. A segunda etapa da coleta de dados 

referiu-se à realização de entrevista semiestruturada às pessoas com hepatite C, que aceitaram 

participar da pesquisa, após serem convidadas por ligação telefônica. Paralelamente, realizou-

se dois Grupos Focais; o primeiro com a equipe multidisciplinar: equipe de enfermagem e 

recepcionistas do Núcleo de Estudos do Fígado, representantes do Serviço de Arquivo 

Médico e Estatística e enfermeira chefe da regulação, representando a gestão. O segundo 

grupo focal englobou os médicos que assistem às pessoas com hepatite C. Os dois grupos 

focais abordaram a problemática relacionada à dificuldade de acompanhamento ambulatorial 

das pessoas com hepatite C. Para a interpretação das informações coletadas seguiu-se as 

etapas da Pesquisa Convergente Assistencial propostas por Paim; Trentini (2014), a análise 

temática de Minayo (2013) e o software Atlas ti. Considerações Finais: o estudo possibilitou 

identificar o perfil das pessoas que abandonaram o acompanhamento ambulatorial 

especializado em hepatites virais, elencou os principais motivos do não comparecimento às 

consultas, o que gerou preocupações nos profissionais que assistem à pessoa com hepatite C. 

Dessa forma, impulsionou a elaboração, em conjunto com a equipe multiprofissional, de uma 

linha de cuidados em hepatite C no Hospital Universitário Onofre Lopes. A pesquisa atendeu 

a todos os dispostos éticos, respeitando inteiramente as determinações da Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, bem como os preceitos fundamentais da Bioética. 
 
 

Palavras-chave: Hepatite C. Assistência ambulatorial. Descontinuidade do acompanhamento 

clínico especializado. Prática profissional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The motives behind absence rates by people with hepatitis C at the Liver Study Center of the 

Onofre Lopes Teaching Hospital are vital due to the disease’s epidemiological impact and 

high morbidity and mortality rate. Objective: to analyze the reasons that led people with 

hepatitis C to abandon outpatient follow-up, at the Liver Study Center, from May 1995 to 

December 2017. Methods: this is a descriptive qualitative study based on the Convergent 

Care Research. The first step in data gathering was charts’ analysis to select people diagnosed 

with hepatitis C who did not attend the schedule appointments for more than six months in the 

time period of May 1995 to December 2017. The second step was a semi-structured interview 

with people with hepatitis C, who accepted to participate in the study, after being invited by 

phone call. At the same time, two Focal Groups were held; the first with a multidisciplinary 

team: nursing staff and receptionists of the Liver Study Center, medical archive staff, 

Statistics Service staff, and a chief nurse representing the administration. The second focus 

group included physicians who assist people with hepatitis C. The two focus groups addressed 

the problem related to the difficulty of outpatient follow-up of people with hepatitis C. To 

interpret the information, the following steps were executed, according the proposed 

Convergent Care Research by Paim; Trentini (2014), Minayo thematic analysis (2013) and 

Atlas ti software. Final considerations: the study identified the profile of people who 

abandoned specialized outpatient follow-up in viral hepatitis, listed the main reasons for 

patient to not attend the appointment, which raised, in the medical team, concerns for people 

living with hepatitis C. In this way, together with the multiprofessional team, a line of 

hepatitis C care at the Onofre Lopes Teaching Hospital. The research met all ethical 

standards, fully respecting the determinations of Resolution 466/2012 of the National Health 

Council, as well as the fundamental precepts of Bioethics. 

 
Keywords: Hepatitis C. Ambulatory care. Discontinuation of specialized clinical follow-up. 

Professional practice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

  

  
Las razones por las cuales las personas con hepatitis C no asisten a las citas médicas 

programadas en el Centro de Estudios del Hígado del Hospital Universitario de Onofre Lopes 

son importantes, debido al hecho de que esta enfermedad tiene un importante impacto 

epidemiológico y se presenta de forma silenciosa y con una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad. Objetivo: Analizar las razones que llevaron a las personas con hepatitis C a 

abandonar el seguimiento ambulatorio en el Centro de Estudios Hepáticos desde mayo de 

1995 hasta diciembre de 2017. Métodos: Estudio cualitativo descriptivo basado 

en la Encuesta Convergente Asistencial. El primer paso de la recopilación de datos consistió 

en analizar los cuadros para la selección de personas diagnosticadas con hepatitis C que no 

asistieron a las consultas durante más de seis meses, desde mayo de 1995 hasta diciembre de 

2017. El segundo paso de la recopilación de datos se refirió a un entrevista semiestructurada 

con personas con hepatitis C que aceptaron participar del estudio después de haber sido 

invitadas por teléfono. Al mismo tiempo, fueron organizados dos Grupos Focales: el primero 

con el equipo multidisciplinario, equipo de enfermería y recepcionistas del Centro de Estudios 

Hepáticos, representantes del Servicio de Archivos Médicos y Estadística y enfermera jefe del 

reglamento, en representación de la administración. El segundo grupo focal englobó a los 

médicos que asisten a las personas con hepatitis C. Los dos grupos focales abordaron la 

problemática relacionada a la dificultad de acompañamiento ambulatorio de las personas con 

hepatitis C. Para la interpretación de las informaciones recolectadas se siguieron las etapas de 

la Encuesta Convergente Asistencial propuestas por Paim; Trentini (2014), el análisis 

temático de Minayo (2013) y el software Atlas ti. Consideraciones finales: el estudio 

posibilitó identificar el perfil de las personas que abandonaron el seguimiento ambulatorio 

especializado en hepatitis viral, planteó los principales motivos de no asistir a las consultas, lo 

que generó preocupaciones en los profesionales que asisten a la persona con hepatitis C. De 

esa forma, impulsó la elaboración, en junto con el equipo multiprofesional, de una línea de 

cuidados en hepatitis C en el Hospital Universitario Onofre Lopes. La investigación atendió a 

todas las disposiciones éticas, respetando completamente las determinaciones de la 

Resolución 466/2012 del Consejo Nacional de Salud, así como los preceptos fundamentales 

de la Bioética. 

  
Palabras clave: Hepatitis C. Asistencia ambulatoria. Discontinuidad del seguimiento clínico 

especializado. Práctica profesional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história das hepatites virais remonta milhares de anos. Quando o ser humano sofreu 

pela primeira vez a invasão do seu organismo por tais agentes. Iniciou-se um ciclo natural e 

repetitivo capaz de infectar bilhões de seres humanos, dizimar e sequelar milhares de vidas. 

Existem relatos de surtos de icterícia epidêmica na China, há mais de 5.000 anos, e na 

Babilônia, há mais de 2.500 anos. A história catastrófica das grandes epidemias ou pandemias 

ictéricas é conhecida e, geralmente, estão associadas às grandes guerras (FONSECA, 2010).  

Somente no século XX, foram identificados os principais agentes causadores das 

hepatites virais. O vírus da hepatite B (VHB) foi o primeiro a ser descoberto por Baruch 

Blumberg, em 1965. Em 1973, oito anos após a descoberta do VHB, três pesquisadores 

americanos: Stephen Feinstone, Albert Kapikian e Robert Purcell visualizaram partículas 

virais esféricas nas fezes de pacientes portadores de hepatite infecciosa e determinaram como 

sendo o vírus da hepatite A (FONSECA, 2010). 

Em 1989, mediante sucessivos estudos de biologia molecular, Qui-Lim-Choo, George 

Kuo, Daniel Bradley e Michael Hougthon, identificaram o genoma do agente viral 

responsável por 80 a 90% das hepatites pós-transfusionais não-A e não-B. Tal agente foi 

denominado de vírus da hepatite C (VHC). No mesmo ano da identificação do VHC, esses 

pesquisadores relataram o desenvolvimento de um teste sorológico (anti-HCV total) para a 

detecção dos anticorpos contra a infecção pelo VHC (FONSECA, 2010).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 71 milhões de pessoas, 

no mundo, têm infecção crônica por hepatite C. Um número significativo de pessoas 

cronicamente infectadas desenvolverá cirrose hepática ou câncer de fígado. 

Aproximadamente, 400 mil pessoas morrem a cada ano por essas complicações hepáticas 

decorrentes da infecção pelo vírus da hepatite C (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2017). 

O relatório global da Organização das Nações Unidas (2017), sobre hepatites virais 

demonstra que esta é a maior epidemia mundial, com cerca de cinco vezes mais casos 

confirmados de hepatites do que os portadores de HIV. Segundo a ex-diretora geral da OMS, 

Margaret Chan, as hepatites virais são, agora, reconhecidas como um grande desafio de saúde 

pública que requer uma resposta urgente.  
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A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é a primeira causa de cirrose, carcinoma 

hepatocelular (CHC) e transplante de fígado no Brasil. Por ser um país de proporções 

continentais e, portanto, com grandes variações demográficas, sociais e culturais entre as 

diferentes regiões, os estudos que avaliam a prevalência do VHC, no Brasil, algumas vezes, 

são contraditórios e refletem a realidade de uma determinada área geográfica ou, 

especificamente, de uma população como os doadores de sangue. (MARTINS et al, 2011). 

O enfrentamento das epidemias de hepatites virais, sobretudo a epidemia de hepatite 

C, exige uma política estruturada de saúde pública. Nesse contexto, informações 

epidemiológicas são fundamentais e necessárias (BRASIL, 2018a). Os dados fornecidos pelo 

último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (MS), publicado em 2018, 

demonstram que, no ano de 2016, foram registrados 27.358 casos de hepatite C, o que 

representa 13,3 casos por 100 mil habitantes. 

Desde 1996, as hepatites virais foram incluídas na Lista de Doenças de Notificação 

Compulsória, porém, continuam subnotificadas, especialmente a hepatite C, por se tratar de 

uma doença, predominantemente, assintomática. Segundo Ferreira (2016), estima-se que, 

aproximadamente 25.000 pessoas sejam diagnosticadas com hepatite C, anualmente, no 

Brasil, e há ainda que se diagnosticar cerca de 85% dos indivíduos infectados. 

Em 2002, o MS criou o Programa Nacional para Prevenção e o Controle das Hepatites 

Virais (PNHV) com o objetivo de reduzir a incidência destas enfermidades e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com diagnóstico de hepatite viral. Houve implementação das 

ações de promoção da saúde, prevenção e assistência aos pacientes; vigilância epidemiológica 

e sanitária; ampliação do acesso e melhoria da qualidade e a capacidade instalada dos serviços 

de saúde, em todos os seus níveis de complexidade (BRASIL, 2002). 

Visando à implantação do referido programa, foi assinada a portaria nº 262 de 

05/02/2002, determinando a realização obrigatória, em todas as amostras de sangue coletadas 

no país para transfusão, do mais moderno teste conhecido internacionalmente para a detecção 

dos vírus da hepatite C e do HIV. Conhecido como NAT (Nucleic Acid Test), o novo teste 

entrou no Sistema Único de Saúde (SUS) propondo diminuir a “janela imunológica”, no caso 

da hepatite C, de 70 para 20 dias e, dessa maneira, reduzir o período em que o vírus ficava no 

sangue sem ser detectado.  

Além de medidas socioeducativas e preventivas implantadas a partir do PNVH, houve 

um incremento na capacidade de diagnóstico e tratamento nas diversas regiões do país, mas 

estas ações foram insuficientes para reduzir a prevalência da hepatite C de forma significativa 

(FERREIRA, 2016). No ano de 2003, o PNHV foi incorporado ao Departamento de 
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Vigilância Epidemiológica e, em 2009, integrou-se ao Departamento de DST e AIDS da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), formando assim, o Departamento de DST, AIDS e 

Hepatites Virais (FERREIRA, 2016). 

Em 2015, foram incorporados pelo MS tratamentos inovadores com os antivirais de 

ação direta (DAA): Sofosbuvir, Daclatasvir e Simeprevir e, desde então, foram tratadas 

entorno de 54.000 pessoas no país. Apesar disso, a taxa anual de novos tratamentos ainda é 

baixa, cerca de 0,6% do total de infectados. A taxa de cura com os DAA atinge 

aproximadamente 90%, reduzindo o risco de morte por câncer de fígado e cirrose hepática, 

além de diminuir a necessidade de transplante hepático (OMS, 2017). 

Conviver com hepatite C implica complexas e diversas necessidades que devem ser 

levadas em consideração na estruturação da resposta nacional de atenção à saúde (BRASIL, 

2011). Dentro dos preceitos do SUS, da descentralização do atendimento, da hierarquização 

de procedimentos com complexidade crescente e mecanismos de referência e 

contrarreferência aos serviços de atenção básica como Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) figuram com fundamental importância 

(BRASIL, 2005). 

A Rede de Atenção às Hepatites Virais, no SUS, está dividida em três níveis: atenção 

básica, média complexidade e alta complexidade. De acordo com as orientações da Norma 

Operacional da Assistência à Saúde (01/2002), o planejamento regional da atenção deve ser 

feito de modo integrado a fim de que, os casos suspeitos atendidos na UBS, na Estratégia de 

Saúde da Família, Policlínicas de especialidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

Hospitais de Emergências, Hemocentros e CTA devem ser encaminhados aos ambulatórios 

especializados em hepatites virais (BRASIL, 2008). 

No Rio Grande do Norte (RN), os centros especializados em hepatites virais são: o 

Hospital Giselda Trigueiro (HGT), que integra a rede estadual de saúde e o Núcleo de Estudos 

do Fígado do Hospital Universitário Onofre Lopes (NEF/HUOL), ambos localizados em 

Natal (capital do RN), além do Hospital Rafael Fernandes (HRF), situado na cidade de 

Mossoró. As pessoas com diagnóstico confirmado de hepatite C, que preenchem os critérios 

para tratamento estabelecido pelo protocolo clínico nacional, recebem os medicamentos 

antivirais, no HGT e no HRF. 

 Entretanto, na prática, não existe uma rede de atendimento em hepatite C bem 

consolidada pela Secretaria de Saúde Pública (SESAP), Secretarias Municipais de Saúde do 

RN e pelos serviços de referência para as pessoas com infecção crônica pelo vírus C, de forma 

que muitos casos suspeitos ou confirmados dessa doença infecciosa ficam no meio do 
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percurso, não sendo, assim, respeitados os princípios da integralidade e resolutividade do 

SUS. 

O NEF, criado em maio de 1995, é o principal ambulatório de hepatologia do Rio 

Grande do Norte. Está inserido no ambulatório de gastroenterologia, que pertence à Unidade 

do Sistema Digestivo do HUOL. Esse serviço recebe, mensalmente, pessoas encaminhadas, 

predominantemente dos bancos de sangue do estado, com sorologia positiva para hepatite C 

(Anti-HCV), considerados casos suspeitos. 

A confirmação da infecção pelo vírus C da hepatite ocorre a partir da solicitação do 

teste molecular, HCV-RNA, cujo resultado deve ser positivo, com quantificação da carga 

viral. Este exame é realizado no Laboratório Central do Estado (LACEN) e permanecendo 

positivo, por mais de seis meses, a pessoa é considerada como portadora de hepatite C 

crônica. 

 Desde a sua criação até dezembro de 2017, o prontuário do NEF era padronizado em 

papel, gerado no momento do primeiro atendimento e arquivado no próprio setor. Em janeiro 

de 2018, o prontuário passou a ser eletrônico, obedecendo às orientações do sistema 

automatizado do HUOL.  

Com objetivo de favorecer o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas como 

a hepatite C, ao dar-se entrada no sistema informatizado do hospital, via Serviço de Arquivo 

Médico e Estatística (SAME), um comprovante de primeira consulta é emitido, possibilitando 

a marcação de um retorno, no HUOL. Porém, caso haja uma terceira consulta essa será, 

novamente, marcada pelo sistema de regulação do município de procedência, o que pode levar 

meses de espera. 

A equipe do NEF/HUOL é multiprofissional composta por: médicos (05), enfermeiras 

(02), técnicos de enfermagem (06) e recepcionistas (02). Os profissionais trabalham em 

harmonia, com objetivo de oferecer atendimento humanizado a todas as pessoas que buscam o 

serviço especializado em hepatologia. Existem cerca de 13.500 pessoas cadastradas nesse 

ambulatório, até os dias atuais. 

A pesquisadora, como médica desse serviço, há seis anos, observa, juntamente com a 

equipe do ambulatório, dificuldade no acompanhamento sistematizado das pessoas com 

hepatite C, devido ao abandono do acompanhamento ambulatorial, provavelmente, pelo 

desconhecimento da gravidade da sua doença por parte destas, por problemas de acesso ao 

serviço especializado e por se tratar de uma infecção crônica assintomática, na maioria dos 

casos.  
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Muitas pessoas têm passado mais de seis meses sem comparecer ao NEF, apesar de 

orientarmos sobre a necessidade de consultas regulares, inclusive para aquelas que receberam 

tratamento medicamentoso e foram consideradas curadas. Há relato, por parte dos 

profissionais médicos, de que algumas pessoas com VHC, que haviam perdido o seguimento, 

retornaram ao ambulatório com o diagnóstico de carcinoma hepatocelular e cirrose 

descompensada. 

 O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT) 2019 

orienta que uma pessoa, uma vez diagnosticada com VHC, deve comparecer ao serviço 

especializado em hepatites, no mínimo, duas vezes ao ano, não ultrapassando um intervalo 

maior do que seis meses como medida de prevenção de complicações decorrentes desta 

infecção crônica. 

Alguns autores americanos como Kali Zhou,et al (2016) e Yehia, B.R, et al (2014) 

publicaram estudos abordando as dificuldades encontradas no percurso, desde o diagnóstico 

da hepatite C, até o tratamento, descrevendo a “cascata de cuidados” ideal para o seguimento 

dessas pessoas ao longo do tempo. No Brasil, Mendes, L.C.; Ralla, S.M. e Vigani, A.G 

(2016), identificaram o perfil das pessoas com suspeita de hepatite C, que abandonaram o 

serviço de hepatites virais num hospital, em São Paulo. 

A literatura é pródiga para trabalhos que discutem a adesão ao tratamento 

medicamentoso da hepatite C e as taxas de cura da infecção, porém faltam estudos que 

avaliem as situações em que o abandono do seguimento ambulatorial por parte das pessoas 

com hepatite C acontece independente do uso ou não dos antivirais, envolvendo aqueles 

assintomáticos ou com doença hepática avançada.  

Estudar e elucidar essa situação tem relevância, uma vez que, a partir da identificação 

dos fatores associados ao abandono do acompanhamento ambulatorial no NEF, podem ser, 

discutidas alternativas para que a equipe de saúde possa intervir nas causas, visando o 

fortalecimento do vínculo das pessoas com hepatite C ao ambulatório de hepatites virais, 

proporcionado seguimento clínico adequado, preconizado pelo MS. 

A partir do exposto e da preocupação de toda a equipe do Núcleo de Estudo do 

Fígado, esse estudo foi concebido e realizado objetivando elucidar a seguinte pergunta: Quais 

os motivos que levaram as pessoas com diagnóstico de hepatite C a abandonarem o 

seguimento ambulatorial no NEF/HUOL, no período de maio de 1995 a dezembro de 2017? 

O período escolhido para a elaboração do estudo compreende o ano da criação do NEF 

até a data do último prontuário padronizado em papel, arquivado no setor, sendo possível o 

acesso aos documentos e manuseio destes, no próprio ambulatório de hepatologia. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral:  

Analisar os motivos que levaram as pessoas com hepatite C a abandonarem o seguimento 

ambulatorial no NEF/HUOL, no período de maio de 1995 a dezembro de 2017. 

 

2.2 Específicos: 

▪ Caracterizar o perfil das pessoas com hepatite C, que abandonaram o 

acompanhamento ambulatorial no NEF, no período de maio de 1995 a dezembro de 

2017. 

▪ Identificar os motivos do abandono do seguimento ambulatorial das pessoas com 

hepatite C do NEF/HUOL. 

▪ Conhecer a percepção das equipes que assistem à pessoa com hepatite C, no 

NEF/HUOL, sobre a adesão e abandono ao acompanhamento ambulatorial. 

▪ Elaborar, a partir da análise dos dados, produto técnico que contribua para a redução 

do abandono das pessoas com hepatite C ao ambulatório do HUOL. 
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3 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 Epidemiologia da hepatite C 

A epidemiologia da hepatite C não é homogênea no Brasil, não há consenso sobre sua 

prevalência, nos estudos, porém a OMS o considera com um país de endemicidade 

intermediária. No início da epidemia, o desconhecimento da doença e a falta de exame para 

diagnóstico dos portadores assintomáticos levaram à maior concentração da doença em 

indivíduos submetidos à transfusão de sangue e hemoderivados (BRASIL, 2008). 

O MS, em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e o Center for 

Diseases Analysis (CDA) elaborou, em 2018, um modelo matemático para atualizar os dados 

epidemiológicos relativos à epidemia da hepatite C no Brasil, visando aprimorar as ações de 

atenção, prevenção, vigilância e tratamento das hepatites virais no país (BRASIL, 2019). 

Essas estimativas de prevalência do VHC tiveram como base as informações de vários 

sistemas do MS, dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre 

doadores de sangue e dos diagnósticos em campanhas, dentre outros. Os dados coletados 

foram analisados e validados com a colaboração de pesquisadores brasileiros que compõem o 

Comitê Técnico Assessor de Hepatites Virais, técnicos do MS, da OPAS e do CDA. 

 Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de 2019, a última 

atualização dos dados epidemiológicos, no ano de 2016 pelo Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), mostrou uma prevalência de 0,7% de pessoas com exame 

Anti- HCV positivo, o que corresponde, aproximadamente, a 1.032.000 pessoas, no Brasil. 

Destas, estima-se que 657.000 tenham infecção ativa pelo VHC (confirmada a partir de exame 

específico: HCV-RNA quantitativo) e que, realmente, necessitarão de tratamento.  

Ainda de acordo com o SINAN (2016), no período de 2010 a 2014, ocorreram 90.434 

casos confirmados de hepatite C produzindo uma taxa de incidência de 46,62 (por 100.000). 

A distribuição dessas ocorrências pelas unidades da federação mostrou que os estados do Rio 

Grande do Sul, Acre e São Paulo são os principais territórios em taxa de incidência (por 

100.000). Considerando as vias de contaminação e modos de transmissão (territorialidade da 

hepatite C), uma possível hipótese para esses territórios pode ser o compartilhamento de 

agulhas para vacinação contra febre amarela, no Acre, nas décadas de 50 e 60 e, nos demais 

estados, o uso de objetos contaminados para o consumo de drogas injetáveis ou inalatórias 

(FARIAS; OLIVEIRA; LUZ, 2019). 

No Rio Grande do Norte, de acordo com dados do SINAN (2014) fornecidos pelo 

Relatório de Situação elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP) entre os 
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anos de 2005 a 2013, foram confirmados 577 casos de Hepatite C. Dados desse relatório, 

entretanto, apontam falhas no quesito notificação compulsória, especialmente no 

encerramento dos casos. Há uma porcentagem considerável de casos encerrados como 

inconclusivos e de preenchimento incompleto de fichas, o que demonstra fragilidade na 

investigação dos casos suspeitos (SESAP, 2013). 

Um dos maiores desafios enfrentados por diferentes sistemas de saúde em todo o 

mundo é a perda das pessoas, após o diagnóstico de infecção pelo VHC. Nesse contexto, o 

modelo matemático realizado em 2018, estimou que, no Brasil, das 657.000 pessoas que 

apresentam infecção pelo VHC, apenas 104.240 tenham tido acesso ao diagnóstico. Os 

demais 552.760 indivíduos necessitam ser localizados e encaminhados para seguimento e 

tratamento (BRASIL, 2018a). 

Os óbitos por hepatite C são a maior causa de morte entre as hepatites virais. O 

número de óbitos devidos a essa etiologia vem aumentando ao longo dos anos em todas as 

regiões do Brasil. De 2000 a 2016, foram identificados 50.179 óbitos associados à hepatite C 

e, entre as regiões brasileiras, a maior taxa 56,7% foi registrada no Sudeste, seguida de 23,6% 

no Sul, 10,7% no Nordeste, 4,7% no Norte e 4,2% no Centro-Oeste (BRASIL, 2018a). 

 

3.2 Características do agente etiológico da hepatite C 

O vírus da hepatite C pertence ao gênero Hepacivirus, família Flaviviridae e sua 

estrutura genômica é composta por uma fita simples de ácido ribonucleico (RNA), de 

polaridade positiva, com aproximadamente 9.400 nucleotídeos. Estudo realizado por Smith et 

al, (2014) descreveu a existência de pelo menos, 6 genótipos e 67 subtipos do vírus C da 

hepatite. 

A OMS (2016) afirma que o genótipo 1 é o mais prevalente em todo o mundo e é 

responsável por cerca de 46% de todas as infecções pelo VHC, seguido pelo genótipo 3 

(30%). A determinação do tipo do vírus é importante para orientar o tratamento 

medicamentoso e sua duração, como também, avaliar a resposta terapêutica. O Brasil segue o 

padrão de distribuição mundial, onde o genótipo mais prevalente é o tipo 1, seguido do 

genótipo 3.  

Por ter uma dimensão continental, uma população de diferentes origens étnicas, no 

Brasil, a distribuição dos genótipos do vírus da hepatite C é bastante variável. O genótipo 1 é 

o mais frequente, em todas as regiões (51,7 a 74,1%), atingindo o maior valor na Região 

Norte; o genótipo 2 é mais prevalente na região Centro-Oeste (11,4%); enquanto o genótipo 3 
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é mais comum no Sul (43,2%). Os genótipos 4 e 5 foram raramente encontrados e apenas na 

região Sudeste (CAMPIOTTO et al, 2005). 

 

3.3 Formas de transmissão da hepatite C 

O contágio dessa infecção se dá pelo contato com fluidos biológicos, como o sangue. 

Epidemiologicamente, fazem parte do perfil vulnerável à infecção: indivíduos com histórico 

de transfusão de sangue e derivados antes de 1993, pessoas que injetam ou inalam drogas com 

compartilhamento de material de consumo, pacientes em terapia de hemodiálise. O principal 

meio de transmissão, no Brasil, se deu a partir do compartilhamento de seringas não 

descartáveis para uso de polivitamínicos em esportistas nas décadas de 70 e 80 

(CAVALCANTI; PARANÁ, 2006).  

Entretanto, a transmissão do vírus não se restringiu a esses grupos. Assim, foram 

identificadas formas adicionais de transmissão em procedimentos de manicure e pedicure; 

piercings e tatuagens; tratamentos odontológicos; endoscopia digestiva alta, relações sexuais 

desprotegidas; transmissão vertical. A doença também se propagou em populações expostas a 

sangue ou outros materiais biológicos contaminados como os profissionais de saúde; 

cuidadores de pacientes; bombeiros, policiais e entre os que apresentam fatores adicionais de 

vulnerabilidade, como transtornos mentais e privação de liberdade (BRASIL, 2019).   

 

3.4 Diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite C 

A detecção precoce do vírus da hepatite C é de crucial importância para o controle da 

doença a nível global, sendo que, mesmo em países desenvolvidos, o número de mortes deve 

continuar aumentando, devido à inadequada detecção, o que posterga o tratamento e, 

consequentemente, favorece à evolução natural da doença para a cirrose e suas complicações. 

O diagnóstico da hepatite C pode ser realizado através de exames de triagem: testes 

rápidos (TR), indicados para “populações alvo” conforme a segunda revisão do Manual 

Técnico para Diagnóstico das Hepatites Virais do MS (2018b). O uso de testes rápidos é 

recomendado, pois o resultado imediato agiliza a condução ou não do caso aos serviços 

adequados. Outro exame para diagnóstico é o imunoensaio que detecta o anticorpo (Anti-

HCV), este realizado estritamente em laboratório. Além dos imunoensaios e dos TR, o teste 

molecular (HCV-RNA) é uma alternativa para a detecção cada vez mais precoce da infecção 

pelo HCV (BRASIL, 2019). 

O Anti-HCV é um marcador que indica contato prévio com o vírus. No entanto, um 

resultado positivo para o anticorpo não permite diferenciar uma infecção resolvida, 
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naturalmente, de uma infecção em atividade. Por isso, para o diagnóstico laboratorial da 

infecção pelo HCV, um resultado Anti-HCV reagente precisa ser complementado por um 

método de biologia molecular para detecção direta do vírus, HCV-RNA (BRASIL, 2019). 

Os testes rápidos são realizados no CTA, em Natal, e na maioria das unidades básicas 

de saúde do RN. Os imunoensaios são disponibilizados pelos laboratórios de referência do 

Sistema Único de Saúde (SUS): municipais, estaduais, federais e nos hemocentros. Os testes 

moleculares, denominados HCV-RNA e genotipagem do vírus C, são realizados no 

Laboratório Central do Estado (LACEN) e no Laboratório Regional de Mossoró (LAREN). 

 

3.5 Evolução clínica da hepatite C crônica 

A história natural da hepatite C caracteriza-se por uma evolução silenciosa, 

habitualmente diagnosticada, décadas após a infecção, por teste sorológico de rotina ou por 

doação de sangue. Considera-se hepatite C crônica, a presença do marcador sorológico Anti-

HCV positivo e posterior confirmação diagnóstica com HCV-RNA, detectável por mais de 

seis meses (EASL, 2018). 

O quadro clínico pode variar de manifestações leves e passageiras, subclínicas, com a 

cura completa, mas a evolução mais frequente é para a cronicidade. Aproximadamente 80% 

dos acometidos pelo vírus desenvolverão hepatite crônica, sendo que 20% a 25% desses casos 

podem progredir para cirrose hepática ao final de 20 a 25 anos e, destes, 1% a 4% ao ano 

podem desenvolver carcinoma hepatocelular (PARANÁ, 1997).   

A taxa de progressão para cirrose é variável e pode ser mais acelerada em 

determinados grupos de pessoas, como alcoolistas, diabéticos, obesos ou coinfectados pelo 

HIV ou VHB. As causas de óbito, geralmente, são decorrentes de complicações da 

hepatopatia crônica, como hipertensão portal (varizes gastresofágicas, hemorragia digestiva 

alta, ascite), encefalopatia hepática e desenvolvimento de carcinoma hepatocelular 

(WESTBROOK e DUSHEIKO, 2014). 

Cirrose hepática (CH) caracteriza-se pela formação de nódulos regenerativos 

circundados por fibrose, vistos à histologia, em resposta à lesão crônica do fígado, levando à 

hipertensão portal e doença hepática terminal. É estágio final comum de diversos processos 

patológicos do fígado, decorrentes de diferentes etiologias entre elas: o etilismo, as hepatites 

crônicas virais, doenças autoimunes, uso de medicamentos e distúrbios metabólicos como a 

esteato-hepatite não alcoólica (SCHUPPAN, DETLEF et al, 2008). 

A infecção pelo VHC representa uma das causas mais importantes de hepatite crônica, 

cirrose e carcinoma hepatocelular tornando-se a indicação mais comum de transplante 
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hepático, tanto intervivos como de doador falecido, em vários países, incluindo o Brasil 

(BRANDÃO-MELLO, 2014). 

O carcinoma hepatocelular (CHC) é o câncer primário do fígado e dados da OMS 

(2016) o classificam como o quinto tumor mais comum e a segunda causa de morte por 

câncer em todo o mundo. Indivíduos portadores de cirrose hepática, decorrentes de hepatite C 

crônica, constituem o principal grupo de risco para o desenvolvimento dessa neoplasia.  

Dessa forma, objetivando um diagnóstico precoce do CHC, com possibilidade de 

intervenção curativa, e redução da morbidade ou mortalidade, medidas preventivas de 

rastreamento devem ser tomadas. O PCDT 2019 preconiza a realização de ultrassonografia de 

abdome superior e um exame laboratorial marcador de câncer de fígado, alfafetoproteína, 

semestralmente, para as pessoas com VHC e cirrose hepática.  

 

3.6 Tratamento da hepatite C crônica 

O tratamento da hepatite C está indicado na presença da infecção aguda ou crônica 

pelo VHC, independentemente do estadiamento da fibrose hepática. No entanto, é de 

fundamental importância, determinar, previamente, se existe fibrose avançada (F3) ou cirrose 

(F4) conforme a classificação METAVIR, já que esse diagnóstico poderá afetar a condução 

clínica e o esquema de tratamento proposto (BRASIL, 2019). 

O escore METAVIR foi desenvolvido por patologistas franceses (Grupo METAVIR), 

em 1994, exclusivamente para hepatite C e, posteriormente, aceito para as demais doenças 

hepáticas. Utiliza duas letras e dois números compondo um código: letra A corresponde à 

atividade inflamatória, que varia do escore zero a três, desde a ausência de inflamação à 

atividade severa. A letra F significa fibrose, sendo F0 (sem fibrose), F1 (fibrose portal sem 

septos), F2 (fibrose portal com raros septos), F3 (numerosos septos sem cirrose) e F4 

(cirrose). 

Para o estadiamento pode-se utilizar qualquer um dos métodos disponíveis: APRI 

(AST to Platelet Ratio Index) e FIB4 (Fibrosis-4) que são testes laboratoriais ou elastografia 

hepática, ambos métodos não invasivos, e biópsia do fígado que é o método “padrão ouro”. A 

duração do tratamento da hepatite C depende do genótipo do vírus e do grau de 

comprometimento do parênquima hepático. Até junho de 2017, o PCDT contemplava, apenas, 

os pacientes que apresentavam estágios F3 e F4.  

Em março de 2018, o MS anunciou a ampliação da abordagem terapêutica e todas as 

pessoas com diagnóstico de hepatite C podem ser contempladas com o tratamento, porém, a 

necessidade de se estimar o estágio da doença hepática, ou seja, a quantificação do grau de 
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fibrose ainda se faz necessária. Havia planos de que, até o final de 2019, os medicamentos 

estivessem disponíveis nas unidades básicas de saúde, no entanto, atualmente, estão em falta 

na maioria dos estados do país. 

O tratamento mais utilizado para a hepatite C, por muitos anos, foi baseado na 

combinação de Interferon e Ribavirina. Regime considerado problemático devido à maior 

frequência de efeitos adversos, com duração variando entre 24 a 48 semanas. Esse esquema 

terapêutico apresentava um percentual de eficácia de 50%, considerada abaixo do ideal e com 

impacto negativo na qualidade de vida da pessoa com VHC (OMS, 2017).  

A introdução dos novos antivirais de ação direta (DAA) modificou, radicalmente, o 

panorama epidemiológico dessa doença em todo o mundo. Esses medicamentos são bem 

tolerados, mais seguros e possibilitam tratamentos altamente eficazes e de curta duração. A 

partir da utilização dessas novas classes de drogas, torna-se possível a eliminação da doença 

nos países que se dedicarem a atuar de forma responsável no controle da epidemia (BRASIL, 

2019).  

Dentro desse contexto, o Brasil figura entre os países que se empenham no combate ao 

VHC, uma vez que, em 2015, o MS incorporou os primeiros DAA, para o tratamento da 

hepatite C, no âmbito do SUS. Dessa forma, o enfrentamento da epidemia da hepatite C 

proposta no novo PCDT confere ao nosso país destacado papel na luta pela eliminação dessa 

doença em todo o mundo, mas ainda há muito que se progredir. 

O tratamento tem como objetivo principal o de curar a infeção pelo VHC, atingindo a 

resposta viral sustentada (RVS), de forma a prevenir complicações decorrentes de doenças 

hepáticas e extra-hepáticas relacionadas ao vírus da hepatite C e o seu processo de evolução 

natural, incluindo necroinflamação hepática, fibrose, cirrose, cirrose descompensada, CHC, 

manifestações extra-hepáticas graves e morte (EASL, 2018). 

 

3.7 Limitações do tratamento da hepatite C crônica 

A grande limitação ao tratamento está no baixo índice de diagnóstico do VHC. Esse 

problema é amplamente relatado em estudos sobre hepatite C realizados pelas principais 

entidades internacionais como a Associação Europeia para o Estudo do Fígado (EASL). 

Atualmente, apenas 10% dos brasileiros sabem ser portadores de hepatite C e esse é um dos 

principais obstáculos para a eliminação da doença (BRASIL, 2019). 

É de fundamental importância valorizar os exames de sangue que detectam 

precocemente a doença, que são gratuitos e disponíveis na rede pública do país. A atualização 

do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas das Hepatites confere a ampliação da 

https://saude.abril.com.br/medicina/por-que-voce-deve-fazer-o-teste-de-hepatite-c/
https://saude.abril.com.br/medicina/por-que-voce-deve-fazer-o-teste-de-hepatite-c/
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assistência terapêutica e faz parte da estratégia do MS que visa atingir a meta de eliminar a 

enfermidade até 2030. 

 

3.8 Rede de Atenção à saúde e Linhas de cuidado em hepatite C 

Rede de atenção à saúde consiste na intercomunicação de todos os níveis de 

atendimento, em duplo sentido, referência e contrarreferência, estabelecendo os níveis em 

uma linha de cuidados. Esse atendimento deve ser organizado de modo que os níveis  

primário (detecção, acolhimento e aconselhamento), secundário (confirmação diagnóstica, 

estadiamento da doença e tratamento de casos menos complexos) e terciário (atendimentos de 

casos complexos, ensino, pesquisa e extensão) tenham sua correta atribuição nas implantações 

de ações (FERREIRA, 2016). 

As linhas de cuidado são definidas por Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas: 

documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 

tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos, publicados pelo MS. O 

protocolo atual para hepatite C e coinfecções foi elaborado pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologia do SUS, CONITEC, em 2015, com última revisão, em março de 

2019. 

Ao se referir à elaboração e implantação da linha de cuidado em Hepatite C, alguns 

pontos devem ser considerados conforme orientação do PCDT: Prevenção, Diagnóstico, 

Vinculação ao serviço, Tratamento e Acompanhamento. Trata-se de uma cascata de cuidados 

que dever ser seguida, criteriosamente, afim de que se alcance a meta proposta pela OMS de 

erradicação dessa doença, até 2030. 

O Brasil iniciou, em 2017, com a elaboração do Plano para Eliminação da Hepatite C, 

uma linha de ação específica para atingir os objetivos propostos, visando ampliar o acesso à 

prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da hepatite C, envolvendo as 3 esferas de governo, 

a partir de objetivos específicos que incluem: desenvolvimento de ações de comunicação e 

educação em saúde que promovam o diagnóstico da hepatite C na população acima de 40 

anos de idade e grupos prioritários; construção da linha de cuidado para as hepatites virais e 

fortalecimento da vigilância epidemiológica. 

Nos quesitos prevenção e diagnóstico, especialmente na atenção básica, se faz 

necessário o fortalecimento de atividades visando à identificação dos indivíduos com VHC, 

por meio de campanhas e testes rápidos para populações prioritárias e consideradas 

vulneráveis, por exemplo, as pessoas que injetam drogas; aquelas com histórico de transfusão 

sanguínea antes de 1993, entre outras determinadas pelo MS. 
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A orientação do MS é de que o TR deve ser realizado por um profissional de saúde e 

que o(a) enfermeiro(a) solicite a carga viral para todos os casos reagentes. Após a 

confirmação do diagnóstico, a notificação no SINAN deve ser realizada, antes do 

encaminhamento da pessoa com diagnóstico positivo ao serviço especializado.  

A vinculação a um serviço de referência em hepatites virais é de primordial 

importância para o bom seguimento clínico da pessoa com hepatite C. Como preconiza o MS, 

é no serviço especializado, onde deve ser feita a prescrição do tratamento medicamentoso e o 

acompanhamento, no pós-tratamento, através da análise da resposta viral sustentada (RVS), 

avaliando-se, através do exame HCV-RNA, a eliminação do vírus e cura da hepatite C. O 

serviço especializado deve estar, prioritariamente, inserido no nível secundário de atenção, 

deixando os casos mais complexos, como CHC e cirrose para os ambulatórios localizados nos 

hospitais de nível terciário. 

As entidades internacionais como a EASL e MS do Brasil, orientam que mesmo 

obtendo a RVS, a pessoa que tratou hepatite C deve manter o acompanhamento ambulatorial 

para realização, semestral, de exames de rastreio do CHC, especialmente, os que têm a 

comprovação de cirrose hepática. Além disso, a infecção pelo VHC não fornece imunidade e, 

mesmo considerada curada, a pessoa pode contaminar-se, novamente, com o mesmo genótipo 

ou outro. Dessa forma, a prevenção deverá ser um processo permanente (BRASIL, 2019). 

 

3.9 Definição de perda de acompanhamento (lost to follow-up) e Terminologia utilizada 

para aqueles que contraíram o HCV: Paciente/cliente/ usuário/pessoa com. 

Durante a revisão da literatura sobre o tema abandono do seguimento ambulatorial das 

pessoas com hepatite C, emergiram expressões frequentemente utilizadas nas publicações 

nacionais e internacionais sejam elas: “lost to follow up”, “loss to follow up” e “follow up”. 

O termo “follow up” é uma expressão do idioma inglês, que pode ser traduzido como 

acompanhar, acompanhamento ou seguimento de algo que já foi realizado, para se obter uma 

resposta, seja de alguma coisa, alguma pessoa ou situação. Quando o oposto acontece diz-se 

que houve a perda do seguimento, que se referindo à língua inglesa, escreve-se “lost to follow 

up” ou “loss to follow up”. 

No contexto da infecção crônica pelo VHC, uma grande proporção de pessoas 

desconhece seu status de portador do vírus da hepatite C ou perde o acompanhamento 

especializado “lost to follow up”, limitando, assim, os esforços de eliminação dessa doença 

por parte dos serviços de saúde pública, em todo o mundo (SIMPSON et al, 2018). 
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 A jornada de tratamento típica para a hepatite C é longa e complexa, com potencial 

para perda de acompanhamento em todos os estágios, desde o primeiro teste laboratorial 

positivo até a conclusão do tratamento, incluindo o seguimento ambulatorial, após o uso dos 

antivirais (SIMPSON et al, 2018). 

Baseando-se nas recomendações das entidades internacionais que orientam o manejo 

da hepatite C crônica, para esse estudo, a perda de seguimento ambulatorial foi caracterizada 

pela ausência de comparecimento ao NEF, com intervalo entre consultas superior a 6 meses. 

Quando os registros nos prontuários mostraram mais de um período de abandono, apenas o 

primeiro episódio foi considerado.   

Cabe ressaltar que, durante a pesquisa, encontrou-se, nas publicações científicas, 

diversas nomenclaturas para designar as pessoas que recorrem aos serviços de saúde: 

paciente, cliente, usuário, muitas vezes, usadas como sinônimo. Embora não haja consenso 

entre os profissionais de saúde sobre qual termo utilizar, observa-se que a denominação 

paciente é a mais universalmente empregada, especialmente, pelo profissional médico. 

Entretanto, a sua utilização pode sugerir uma relação de hierarquia em que a pessoa é 

vista numa posição inferior ao profissional de saúde, uma vez que, a origem do termo, 

conforme o glossário Sermo Latinus, refere-se à palavra sofredor, derivada do latim: patiens, 

de patior, que significa sofrer. Para o dicionário da língua portuguesa, Aurélio (2019), o 

termo está relacionado à pessoa que espera tranquilamente, resignada, serena, aquela que está 

sob cuidados médicos e doente. 

De acordo com a Política Nacional de Humanização:  

Cliente é a palavra usada para designar qualquer comprador de um bem ou serviço, 

incluindo quem confia sua saúde a um trabalhador da saúde. O termo incorpora a 

ideia de poder contratual e de contrato terapêutico efetuado. Usuário, isto é, aquele 

que usa, indica significado mais abrangente, capaz de envolver tanto o cliente como 

o acompanhante do cliente, o familiar do cliente, o trabalhador da instituição, o 

gerente da instituição e o gestor do sistema (PNH, 2008). 

 

A ONU, em 2017, lançou um dicionário com as terminologias e expressões mais 

adequadas para serem utilizadas ao se tratar da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, com 

o objetivo de proporcionar uma linguagem mais inclusiva, evitando-se, por exemplo, referir-

se a um indivíduo como portador de AIDS, dando-se preferência à nomenclatura: pessoa 

vivendo com HIV (UNAIDS, 2017a).  

  Até o momento, não há uma padronização de terminologias para as hepatites virais. 

Diferentemente da AIDS, cuja cura ainda é inexistente, a hepatite C é uma doença crônica 
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tratável e, na maioria dos casos, a pessoa não se sente doente. Diante desses fatos, nesse 

estudo, optamos por utilizar o termo: pessoas com hepatite C, por entendermos que seria a 

melhor forma de se remeter ao indivíduo que adquiriu o VHC. 

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de estudo: 

Estudo descritivo de abordagem qualitativa que teve como delineamento a Pesquisa 

Convergente Assistencial (PCA) com intenção de conhecer os motivos que levaram as 

pessoas com hepatite C a abandonarem o acompanhamento ambulatorial, no NEF/HUOL. 

Para Minayo (2013), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares e se ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. 

O método qualitativo de pesquisa é entendido como aquele que se ocupa do nível 

subjetivo e relacional da realidade social e é tratado por meio da história, do universo dos 

significados, dos motivos, das crenças, das aspirações, dos valores e das atitudes dos atores 

sociais (MINAYO, 2013). 

A PCA, proposta por Paim e Trentini (2014), é reconhecida por agregar à pesquisa 

métodos de prática assistencial em saúde, contando com a imersão do pesquisador no local 

onde presta essa assistência. Tem como propósito encontrar alternativas para solucionar ou 

minimizar problemas, realizar mudanças e/ou introduzir inovações no contexto do espaço 

onde ocorre a investigação. 

A implementação da PCA ocorre por meio das seguintes fases: a concepção, a 

instrumentação, a perscrutação e a análise (PAIM e TRENTINI, 2014). Segundo as autoras, a 

fase de concepção representa a escolha do tema, o direcionamento do problema de pesquisa e 

dos seus objetivos, a revisão de literatura sobre o tema escolhido, a elaboração de conceitos e 

pressupostos, sendo considerada o referencial teórico da pesquisa. 

A fase de instrumentação consiste na elaboração dos procedimentos metodológicos 

que incluem a delimitação do campo da pesquisa, seleção dos participantes e a escolha da 

técnica para obtenção e análise das informações. A PCA pode ser conduzida em qualquer 

serviço onde cabe a assistência à saúde da população, seja no âmbito da prevenção, cura, 

restauração e promoção da saúde (PAIM e TRENTINI, 2014). 

De acordo com Paim e Trentini (2014), a fase de perscrutação inclui a coleta e o 

registro dos dados, cujas informações examinadas e investigadas, rigorosamente, têm as 
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funções de produzir conhecimento teórico e introduzir mudanças no contexto do cuidado 

prestado pelo profissional de saúde. Por se tratar de um estudo qualitativo, as autoras dividem 

a fase de análise das informações provenientes de uma PCA em quatros processos utilizados 

para esse tipo de pesquisa, de acordo com a proposta de Morse e Field (1995): apreensão, 

síntese, teorização e transferência. 

A apreensão é o primeiro estágio da análise e deve ser iniciada paralelamente à coleta 

dos primeiros dados. É necessário que o pesquisador que utiliza a PCA respeite o princípio da 

imersibilidade, que significa estar envolvido com o espaço da prática assistencial para 

produzir mudanças compartilhadas com os participantes. As informações devem ser 

registradas de maneira organizada e em ordem cronológica, evitando-se desperdício de 

informações (PAIM e TRENTINI, 2014). 

Para a etapa de apreensão, as autoras têm como referencial teórico a análise temática 

de Minayo (2013). Nessa fase, as informações coletadas podem ser extensas, exigindo leitura 

exaustiva e cuidadosa de toda a escrita. Para melhor visualização do fenômeno estudado, 

orienta-se que o pesquisador converta essas informações em unidades menores, atribuindo 

símbolos aos trechos de maior relevância, um processo chamado de codificação (PAIM e 

TRENTINI, 2014).  

A partir da codificação, é possível se rastrear frases semelhantes em outras falas dos 

participantes da pesquisa e agrupá-las em categorias. A categorização facilita a visualização 

de áreas onde as respostas são escassas, possibilitando ao investigador retomar uma entrevista 

para obter maiores informações. Quando se consegue apreender o máximo de informações 

capazes de fornecer uma descrição profunda do fenômeno em estudo, e se novos dados não 

acrescentarem mais nessa descrição, diz-se que se atingiu a saturação (PAIM e TRENTINI, 

2014). 

Paim e Trentini (2014), afirmam que, na etapa da síntese, o pesquisador deve 

descrever o comportamento e as repostas típicas do grupo, a partir da análise das histórias, dos 

casos e dos experimentos dos participantes, desvelando-se o fenômeno estudado. Nesse 

estágio da PCA, são fornecidos subsídios para se negociar as mudanças necessárias e as 

estratégias a serem adotadas de modo efetivo, no local onde a pesquisa está sendo 

desenvolvida. 

A teorização, na pesquisa qualitativa, é a continuação do processo de apreensão e 

síntese. Esse processo envolve construções, desconstruções e reconstruções de formulações 

teórico-conceituais para se alcançar um esquema que possibilite descrever e explicar 
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fenômenos reais da vida cotidiana, tendo como o primeiro passo a elaboração de pressupostos 

e questionamentos (PAIM e TRENTINI, 2014). 

A transferência de resultados da PCA consiste na possibilidade de contextualizá-los 

em situações similares com intenção de transferi-los e socializá-los. O resultado de uma PCA 

deve, diretamente, responder à questão problema da pesquisa, mas, principalmente, ampliar os 

resultados obtidos para o desenvolvimento de novas práticas de assistência em saúde, como 

exemplo, a elaboração de protocolos e ações educativas (PAIM e TRENTINI, 2014). 

4.2 Instrumentalização do Estudo:   

4.2.1 Cenário do estudo 

A pesquisa aconteceu no Núcleo de Estudos do Fígado do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), que se configura como hospital de ensino da autarquia federal de 

natureza pública dos serviços de saúde, faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e está localizado em Natal. Atualmente, é administrado pela Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), dispõe de 242 leitos para internação e 84 

consultórios ambulatoriais (EBSERH, 2013). 

Por suas características de natureza pública e integrante do Sistema Único de Saúde 

(SUS), dispõe de atendimento 100% SUS, tendo por objetivo a prestação de assistência à 

saúde de qualidade à população do Rio Grande do Norte. Neste contexto, está inserido como 

referência de média e alta complexidade em diversas áreas para todo o estado. Tem como 

missão promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência, no 

âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e sustentabilidade.  (EBSERH, 

2013). 

Dentro do organograma institucional, o NEF está contido no ambulatório de 

gastroenterologia que, por sua vez, faz parte da Unidade do Aparelho Digestivo, sob a 

gerência da Divisão de Gestão do Cuidado. Desde a sua criação, em maio de 1995, vem sendo 

local de formação de residentes de gastroenterologia e hepatologia, bem como, de estágios 

para graduandos e alunos concluintes do curso de medicina.  

Tem a importante missão de ser o maior centro de referência estadual em doenças 

hepáticas e um dos ambulatórios especializados em hepatites virais. Até dezembro de 2018, 

havia cerca de 14.000 pacientes registrados nesse serviço. Os atendimentos às pessoas com 

hepatite C, nesse ambulatório, são realizados pela equipe de médicos gastroenterologistas e 
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hepatologistas, com auxílio de residentes dessas especialidades, supervisionados pela 

preceptoria.  

Por fim, de posse da anuência da direção do HUOL, mediante a apresentação dos 

objetivos da pesquisa, bem como do parecer favorável dos comitês de ética que autorizavam o 

início da mesma, o acesso ao arquivo do NEF e às demais dependências do hospital foi 

viabilizado, iniciando-se assim, coleta dos dados. 

4.2.2 Participantes do estudo 

Foram selecionados para a pesquisa todas as pessoas com diagnóstico confirmado de 

hepatite C crônica, do Estado do Rio Grande do Norte, cadastradas no Núcleo de Estudos do 

Fígado do Hospital Universitário Onofre Lopes (NEF/HUOL), que abandonaram o 

acompanhamento ambulatorial, no período de maio de 1995 a dezembro de 2017. 

Em conjunto, foram convocados os profissionais de enfermagem do NEF (enfermeira 

e técnicos de enfermagem), secretária do NEF, recepcionistas do ambulatório de 

gastroenterologia, enfermeira responsável pelo Núcleo de Regulação do HUOL, atendente do 

guichê de marcação de consultas, chefe do SAME e a equipe médica composta por 

especialistas em gastroenterologia e hepatologia, além dos médicos residentes de 

gastroenterologia. 

O perfil dos participantes foi escolhido, intencionalmente, a partir do objetivo da 

pesquisa, levando-se em consideração a necessidade de compreender a visão da pessoa com 

hepatite C sobre o problema do abandono de seguimento, no NEF. Quanto à equipe 

multidisciplinar, optou-se por escolher sujeitos capazes de demonstrar posicionamento crítico 

e domínio técnico sobre a temática exposta contribuindo, assim, com os resultados da 

pesquisa, propondo soluções para os problemas diagnosticados. 

A seguir estão descritas as etapas que compõem o presente estudo com seus 

respectivos participantes. (quadro 1) 

 

Quadro 1. Participantes do estudo conforme etapas da coleta de dados, Natal. 2019. 

 

ENTREVISTAS Pessoas com hepatite C crônica 

GRUPO FOCAL 1 

Profissionais de enfermagem do NEF (enfermeira e 

técnicos de enfermagem), secretária do NEF, 

recepcionistas do ambulatório de gastroenterologia, 

enfermeira responsável pelo Núcleo de Regulação do 

HUOL, atendente do guichê de marcação de consultas, 

chefe do SAME 
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Conclusão Quadro 1. Participantes do estudo conforme etapas da coleta de dados, Natal. 

2019. 

 

GRUPO FOCAL 2 

Equipe médica composta por especialistas em 

gastroenterologia e hepatologia; médicos residentes de 

gastroenterologia. 

Fonte: TAVARES (2019) 

 

Critérios de inclusão para entrevista  

 

Pessoas com diagnóstico confirmado de hepatite C crônica (HCV-RNA positivo), exame 

registrado nos prontuários do NEF, com cadastro nesse serviço entre maio de 1995 a 

dezembro de 2017, que deixaram de comparecer às consultas, num intervalo maior do que 

seis meses e que aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura do TCLE (Apêndice 

A). 

 

Critérios de exclusão para entrevista 

 

Pessoas que estavam sendo acompanhadas em outro serviço, aquelas que não desejaram 

participar do estudo, pessoas impossibilitadas de contato por telefone devido à ausência do 

número ou desatualização no prontuário e óbitos. 

 

 Critérios de inclusão para o grupo focal 1 

 

Profissionais relacionados ao atendimento direto das pessoas com hepatite C, que procuram 

os serviços hospitalares, nos setores de triagem, marcação de consulta, recepção do 

ambulatório de gastroenterologia, secretaria do NEF e assistência de enfermagem 

ambulatorial, que aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura do TCLE (Apêndice 

B). 

 

Critérios de exclusão para o grupo focal 1 

 

Profissionais afastados por atestado médico, licenças ou férias, no período da coleta, bem 

como os faltosos no dia selecionado para o encontro do grupo focal e aqueles que não 

desejaram participar do estudo. 
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Critérios de inclusão para o grupo focal 2 

 

Equipe médica composta por especialistas em gastroenterologia e hepatologia; médicos 

residentes de gastroenterologia dos anos de 2017 e 2018, que tiveram vivência no 

atendimento à pessoa com hepatite C, por, no mínimo, seis meses e que aceitaram participar 

da pesquisa por meio da assinatura do TCLE (Apêndice B). 

 

Critérios de exclusão para o grupo focal 2 

 

Profissionais afastados por atestado médico, licenças ou férias, no período da coleta, bem 

como os faltosos no dia selecionado para o encontro do grupo focal e aqueles que não 

desejaram participar do estudo. 

Além desses, foram excluídos do estudo os residentes que, de acordo com a proposta de 

cronograma da residência médica, não tiveram a oportunidade de atender às pessoas com 

hepatite C por no mínimo seis meses. 

  

4.2.3 Instrumentos de coleta  

A pesquisa foi desenvolvida a partir da utilização três instrumentos: planilha Excel, 

versão 2107, roteiro para entrevista semiestruturada e o roteiro para realização dos dois 

grupos focais.  

A partir da revisão dos prontuários cadastrados no NEF, entre maio de 1995 a 

dezembro de 2017, construiu-se uma planilha a fim de relacionar as pessoas com diagnóstico 

confirmado de hepatite C e, posteriormente, foram selecionadas aquelas que perderam o 

seguimento ambulatorial. Os dados registrados incluíram: nome, idade, cor, estado civil, 

endereço, profissão, número do registro do NEF, número de telefone e data da última 

consulta. 

O roteiro para entrevista semiestruturada foi dividido em duas partes: a primeira, 

contendo a identificação dos participantes, semelhantes às registradas na planilha Excel, além 

de outras informações sociodemográficas norteadas pelo questionário básico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como: escolaridade, renda familiar mensal, 

número de moradores por domicílio e o meio de transporte utilizado para o deslocamento até 

o HUOL (Apêndice C). 

Esses dados pessoais, associados aos da planilha, foram úteis para a caracterização do 

perfil geral das pessoas que abandonaram o seguimento ambulatorial no NEF e, 
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especialmente, o perfil dos entrevistados. A segunda parte do roteiro da entrevista contempla 

perguntas abertas para avaliar aspectos tais como: informações acerca do VHC e sentimentos 

relacionados ao diagnóstico da doença, avaliação do atendimento no HUOL e, por fim, as 

razões para o não comparecimento às consultas no NEF. 

A entrevista semiestruturada caracteriza-se pela combinação de perguntas fechadas e 

abertas conferindo ao entrevistado a possibilidade de expressar-se sobre o tema sem se 

prender à indagação formulada. “As entrevistas podem ser consideradas conversas com 

finalidade e se caracterizam pela sua forma de organização” (MINAYO, 2013, p.261). 

Uma vez que abordava assuntos de interesse comum, o roteiro do grupo focal foi 

utilizado, igualmente, para os dois grupos de participantes. A primeira parte incluiu a 

contextualização sobre a problemática da hepatite C e a não aderência ao seguimento no NEF. 

A segunda parte, composta por perguntas abertas, teve como propósito avaliar: as dificuldades 

encontradas pelas pessoas com hepatite C na continuidade do acompanhamento ambulatorial; 

as propostas de melhorarias na assistência às pessoas com hepatite C e como a equipe 

multiprofissional pode desenvolver ações para a construção de vínculo com as pessoas com 

hepatite C no NEF (Apêndice D). 

Para Minayo (2013), o grupo focal é amplamente utilizado em pesquisa qualitativa. 

Trata-se de uma conversa em grupos pequenos e homogêneos contendo entre seis a doze 

participantes, coordenada por um moderador capaz de incentivar a participação de todos e 

absorver, com auxílio de um relator, o ponto de vista geral e individual dos participantes. 

4.3 Perscrutação do Estudo 

Coleta de dados: 

O procedimento de coleta de dados ocorreu no período de maio a novembro de 2018, 

após submissão do projeto na Plataforma Brasil e aprovação pelos Comitês de Ética e 

Pesquisa da UFRN e do HUOL, no mês de maio de 2018, conforme Parecer Consubstanciado 

nº 2.607.882/CAAE: 83248018.8.3001.5292.                                             

Esse procedimento foi realizado em quatro etapas que corresponderam à análise dos 

prontuários do NEF, seguidos da realização de entrevistas com as pessoas com hepatite C que 

abandonaram o acompanhamento ambulatorial e, por fim, a realização dos dois grupos focais: 

o primeiro com a equipe multiprofissional e o segundo com os médicos que trabalham no 

NEF e atendem às pessoas com VHC.  
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4.3.1 Análise dos prontuários  

Constituindo a primeira parte da pesquisa, a análise dos prontuários do NEF ocorreu 

nos horários de expediente do ambulatório, de segunda à sexta, nos turnos da manhã e da 

tarde, de acordo com a disponibilidade da pesquisadora e com o auxílio de duas estudantes do 

curso de medicina. O arquivo do NEF dispõe de caixas identificadas por números que 

correspondem à matrícula da pessoa no serviço de hepatologia e cada caixa armazena 100 

prontuários. 

Foram revisados 12.966 prontuários, cujo foco inicial, além dos dados pessoais já 

detalhados, anteriormente, foi identificar todas as pessoas com diagnóstico confirmado de 

hepatite C, ou seja, as que apresentavam o exame HCV-RNA positivo, e selecionar aquelas 

com data da última consulta com intervalo maior do que 6 meses, a seguir procedeu-se a 

elaboração da planilha Excel para facilitar a visualização dos dados. 

Nesse mesmo momento, também foi possível identificar os casos suspeitos de hepatite 

C que não foram confirmados até o fim da coleta, casos suspeitos, inicialmente, e que foram 

negativos em exame posterior (falso positivo) e as pessoas que permanecem em seguimento 

ambulatorial regular.  

Os prontuários utilizados, neste serviço, contam com impressos padronizados por 

categoria profissional, com registros das evoluções dos atendimentos pela equipe 

multidisciplinar, organizados em ordem cronológica e com um grau satisfatório de 

informações, exceto na anotação dos números de telefone, pelo fato de não haver registro em 

alguns casos ou estarem desatualizados. 

 Apesar de se tratarem de prontuários em papel, não houve dificuldade no manejo, pois 

apesar de alguns estarem arquivados, há mais de 20 anos, todos apresentavam bom estado de 

conservação. 

 

4.3.2 Entrevistas  

Tendo construído a planilha citada no item anterior, procedeu-se o início das ligações 

telefônicas para todos os números catalogados, com a intenção de convidar a pessoa com 

hepatite C a comparecer ao NEF para entrevista e posterior avalição médica. 

 Foram realizadas ligações para 230 pessoas, utilizando-se o telefone de uso pessoal da 

pesquisadora, sendo constatada uma quantidade significante de números inválidos. As 

ligações aconteceram em ordem crescente de matrícula no NEF, ou seja, dos mais antigos aos 

mais recentes, em horário e dias aleatórios, contemplando os turnos da manhã e da tarde, na 

semana, e também nos finais de semana.  
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Em média, foram feitas 3 tentativas por pessoa, que ao não atenderem, ficaram 

registradas para um possível contato posterior e não necessariamente foram excluídas da 

pesquisa. Todos aqueles que atenderam às ligações, aceitaram participar da pesquisa, alguns 

ficaram surpresos pelo contato e, prontamente, se dispuseram a colaborar com estudo. Outros 

demonstraram tristeza ao relatarem, por exemplo, o falecimento de um ente familiar que era 

acompanhado pela equipe do NEF. 

A partir da resposta positiva do participante, a entrevista era agendada para um dia de 

segunda-feira, pela manhã, no ambulatório de gastroenterologia do HUOL, que dispõe de 

consultório apropriado, climatizado, com possibilidade de não interrupção da conversa. Eram 

marcadas cerca de 3 entrevistas por semana. 

 Após a assinatura do TCLE e do termo de autorização para gravação de voz, 

(apêndices A e C), procederam-se as entrevistas em profundidade tendo como questão 

principal: Fale dos motivos que levaram você a deixar de comparecer às consultas no Núcleo 

do Estudo do Fígado por um período maior do que seis meses.  

No momento da entrevista, foi possível perceber e anotar as reações do entrevistado a 

cada pergunta, ou seja, as informações de natureza verbal e não verbal.  Ao mesmo tempo que 

as perguntas seguiram um roteiro, houve certa flexibilidade na entonação e na forma de se 

perguntar, muitas vezes, para colaborar com o entendimento do entrevistado sobre o objetivo 

da pesquisa em questão. 

Foram desenvolvidas em clima de harmonia, não houve desgaste ou constrangimento 

demonstrado por parte dos participantes, exceto por uma intercorrência clínica num paciente 

idoso, que ao final da conversa, apresentou episódio de hipoglicemia, tendo sido rapidamente 

socorrido pela equipe de médica e de enfermagem do NEF com boa recuperação.  

Ao final de cada entrevista, os participantes foram encaminhados para atendimento 

pela médica residente de gastroenterologia, que deu seguimento aos procedimentos clínicos 

relacionados ao protocolo de acompanhamento ambulatorial da pessoa com hepatite C, o que 

gerou, nitidamente, satisfação por estarem retornando ao serviço de hepatologia. 

No total, foram realizadas 20 entrevistas com duração máxima de 30 minutos, que 

foram transcritas, no mesmo dia em que foram gravadas, pela pesquisadora principal, a fim de 

se familiarizar com os dados coletados, iniciando-se assim uma pré-análise. Após a vigésima 

entrevista, optou-se pelo encerramento dessa etapa da coleta de dados por se observar a 

saturação das respostas por parte dos participantes.  

O critério de saturação, segundo Minayo (2013), consiste no conhecimento formado 

pelo pesquisador de que conseguiu compreender a homogeneidade, a diversidade e a 
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intensidade das informações provenientes das entrevistas, grupo focal e outras técnicas que 

são necessárias para a sua pesquisa. 

 

4.3.3 Grupos Focais  

O primeiro grupo focal (GF1) foi realizado com a equipe multiprofissional, que foi 

convidada pessoalmente pela pesquisadora, com 15 dias de antecedência, e aceitou participar 

da pesquisa. Dessa forma, houve um encontro, no mês de outubro de 2018, com duração de 

aproximadamente uma hora, na sala de reunião do ambulatório de gastroenterologia, um 

ambiente climatizado, que dispõe de uma mesa ao centro com cadeiras dispostas ao redor, o 

que permitiu a coesão e interação entre o grupo participante.                                                                                                                       

Respeitando-se os requisitos éticos dessa etapa, após a apresentação dos propósitos da 

entrevista em grupo pela pesquisadora, os integrantes assinaram o TCLE (apêndice B) e o 

termo de autorização para gravação de voz (apêndice C). Os questionamentos foram iniciados 

utilizando-se um roteiro previamente elaborado, porém flexível, que possibilitasse emergirem 

questões pertinentes ao tema e reflexões não previstas. 

A reunião foi, então, conduzida pela pesquisadora, que atuou como moderadora, com 

o auxílio de duas estudantes do curso de medicina. A primeira, responsável pela gravação das 

falas, utilizando-se um aplicativo do telefone celular, enquanto a segunda registrava, em 

papel, a fala inicial de cada membro do grupo, bem como as expressões corporais, durante 

suas respostas, detalhes importantes que favoreceram à transcrição integral de todas as 

verbalizações gravadas. 

Ao todo, participaram sete pessoas no GF1, sendo uma enfermeira do setor de 

regulação do HUOL representado a gestão, o chefe do SAME, uma funcionária dos guichês 

de marcação de consultas, duas recepcionistas do ambulatório de gastroenterologia e dois 

técnicos de enfermagem, esses últimos com mais de 20 anos de experiência no NEF. A 

enfermeira desse setor, não pôde comparecer a essa reunião, por questões pessoais 

imprevistas, na data do encontro. 

Os profissionais acima citados demonstraram interesse e satisfação ao serem 

convidados para participarem da discussão sobre o problema de pesquisa por entenderem que 

se trata de assunto, não somente detectado no ambulatório de hepatologia, mas também, se 

observa em outras especialidades e, assim, manifestaram suas sugestões de melhorias para o 

serviço em questão. 
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O segundo grupo focal (GF2) foi realizado com a equipe de médicos que assiste à 

pessoa com hepatite C, no NEF. O convite para a maioria foi feito, pessoalmente, pela 

pesquisadora, com 15 dias de antecedência, e para outros foi feito por contato telefônico, 

devido à incompatibilidade das escalas de trabalho, no HUOL. Todos aceitaram participar da 

pesquisa. 

 Assim, no mês de novembro de 2018, o encontro foi realizado, com duração de 

aproximadamente uma hora e meia, na sala de reunião do ambulatório de gastroenterologia, 

localizada no primeiro subsolo do HUOL, a mesma utilizada e descrita no primeiro grupo 

focal. 

Após a apresentação dos propósitos da pesquisa, os integrantes assinaram o TCLE 

(apêndice B) e o termo de autorização para gravação de voz (apêndice C). O mesmo roteiro 

preparado para a equipe multiprofissional foi aplicado, uma vez que se tratava de assuntos de 

interesse comum, tendo como questões principais: Fale a sua percepção em relação às 

dificuldades encontradas pelas pessoas com hepatite C na continuidade do acompanhamento 

ambulatorial. 

Paralelamente, a partir dessa pergunta inicial, foram explorados outros conceitos no 

sentido de ampliar a compreensão acerca do problema de estudo, tais como: Fale alternativas 

para melhorar a assistência ambulatorial no NEF e como uma equipe multiprofissional pode 

desenvolver ações para a construção de vínculo com a pessoa com hepatite C. 

A condução da reunião foi feita pela pesquisadora, moderadora, com o auxílio de duas 

estudantes do curso de medicina, que assim como no GF1 ficaram responsáveis pela captação 

das falas por gravador de voz e registro da linguagem não verbal. Por participarem ativamente 

dessa etapa da coleta, as estudantes se disponibilizaram a transcrever integralmente as falas, 

sob revisão posterior da pesquisadora, afim de observar que nenhuma parte da conversa foi 

suprimida ou cortada. 

Um total de nove médicos compuseram a equipe de participantes do GF2, sendo três 

hepatologistas, dois gastroenterologistas e quatro médicas residentes de gastroenterologia, 

duas do primeiro ano de especialização e duas do segundo ano. Um dos médicos 

hepatologistas atua no cuidado à pessoa com hepatite C, no NEF, há 22 anos, os outros 

especialistas atuam nesse ambulatório há seis anos, e as residentes têm dois anos de 
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experiência. A discussão ocorreu de forma proveitosa e os fez refletir sobre esse problema 

crônico no serviço em que atuam. 

4.4 Análise das informações 

 

4.4.1 Participantes do estudo  

A partir das informações extraídas da planilha Excel, elaborada na primeira etapa da 

coleta de dados, referente à análise dos prontuários, foi possível identificar o total de pessoas 

com hepatite C, no NEF, classificá-las como desistentes ou não do acompanhamento clínico, 

além dos casos de transferências para outros serviços, aqueles que apresentavam número de 

telefone desatualizado e os óbitos. Em conjunto, foram identificados os casos que 

permanecem como suspeitos e os que foram considerados negativos, após o teste 

confirmatório para hepatite C. 

Para se caracterizar o perfil das pessoas com hepatite C que abandonaram o 

seguimento no NEF, bem como o perfil dos 20 entrevistados, utilizou-se os dados da planilha 

Excel, associados às informações contidas no instrumento de coleta utilizado nas entrevistas e 

que dispõe de aspectos sociodemográficos complementares. Ressalta-se que a escolha dos 

entrevistados ocorreu levando-se em consideração o ano crescente de matrícula no NEF e o 

fato da pessoa ter atendido à ligação telefônica, aceitando colaborar com o estudo, portanto, 

suas características eram desconhecidas, antes da análise dos prontuários e da entrevista. 

 

4.4.2 Análise temática de conteúdo 

Os dados coletados na pesquisa qualitativa procedentes das relações interpessoais, 

propiciadas pelas entrevistas face a face, são mais produtivos do que a somatória de 

informações escritas. Nessa composição, o pesquisador está interessado existencialmente nas 

angústias e ansiedades geradas, não só por essa relação humana, mas pelos diversos relatos 

sobre suas vivências no processo saúde-doença, o tratamento clínico, os desfechos, e a relação 

com os profissionais da saúde em geral (CAMPOS e TURATO, 2009). 

Na análise das entrevistas e dos grupos focais, os questionamentos utilizados nos 

instrumentos de coleta foram capazes de levar a pessoa com hepatite C e os profissionais 

participantes da pesquisa a manifestarem suas percepções, independentemente de suas 

dificuldades de verbalização ou outros incômodos, sendo possível extrair ao máximo as 

subjetividades, conforme descreve Campos e Turato (2009) ao se referirem à importância do 
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instrumento de coleta e à habilidade do entrevistador na construção do corpus textual a ser 

analisado. 

Seguindo as orientações de Paim e Trentini (2014), na etapa de apreensão foi utilizada 

como base o referencial teórico escolhido: análise temática de conteúdo, segundo Minayo 

(2013). Houve a retomada de uma leitura exaustiva do material, de forma mais aprofundada 

que a inicial, afim de se corrigir os rumos interpretativos ou se abrirem novas indagações. 

Nessa fase, de acordo com a autora, é definido o código (palavra-chave ou frase), a unidade 

de contexto (delimitação do contexto), os recortes, a modalidade de codificação e a forma de 

categorização (MINAYO, 2013). 

O processo de categorização, de acordo com Campos e Turato (2009), pode ser 

compreendido com um processo de apresentação didático-científica dos resultados e 

discussões, referentes à realização da análise dos dados. Didático, uma vez que procura 

ordenar o que, a princípio, corresponde à “massa caótica” de sentidos, de modo a tornar sua 

apresentação mais plausível para os padrões de compreensão do fenômeno pretendido pelo 

pesquisador. Científico, na medida em que, por ser embasado por conhecimentos teóricos, 

segue regras que já são universalmente consagradas pela comunidade científica.  

A formação das categorias, realizada a partir dos tópicos emergentes nas releituras, 

basicamente, pode ser configurada segundo critérios de relevância. O termo relevância denota 

a importância de um tema que, embora não apresente repetição numérica dentre os relatos, é 

fundamental para responder às hipóteses inicialmente formuladas, mostrando grande potencial 

para o desenvolvimento de conhecimentos novos, garantindo, por si só, material consistente 

para maior aprofundamento do fenômeno (CAMPOS e TURATO, 2009). 

Sendo assim, todas as transcrições tanto das entrevistas quanto às do GF1 e GF2 foram 

impressas para melhor manuseio da pesquisadora e grifadas por canetas coloridas diferentes 

(técnica cromática), de acordo com ideias semelhantes, buscando-se conexões e relações entre 

as mesmas, esboçando-se a etapa de codificação, categorização e auxiliando na fase posterior: 

a análise do material. 

Para melhor organização dos dados qualitativos transcritos utilizou-se o software Atlas 

ti (Qualitative Research and Solutions), versão 8.3.20, licença 80E99-C148F-AED99-

D0VD1-00A8C. O Atlas ti foi desenvolvido, em 1989, por Thomas Muhr, na Alemanha, para 

essa finalidade e tem sido utilizado, desde então, por pesquisadores do mundo todo por conta 

de sua facilidade, da gama de ferramentas disponíveis e para a otimização do processo 

analítico (SILVA JUNIOR e LEÃO, 2018). 
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Entretanto, é importante ressaltar que o software foi uma ferramenta que auxiliou a 

pesquisadora no processo de organização da análise dos dados, mas que não fez a análise 

sozinho. Todas as inferências e categorizações foram feitas pela a autora da pesquisa, 

suportada pela sua base teórica. Assim, as transcrições das falas recortadas, que denotavam o 

mesmo sentido, foram introduzidas no programa, o qual subsidiou a construção dos códigos, 

das categorias e subcategorias das entrevistas e dos dois grupos focais. Nas entrevistas 

identificou-se 56 códigos (apêndice F), para o GF1 foram encontrados 29 códigos e para o 

GF2 36 códigos (apêndices G e H).  

Levando-se em consideração a ética da pesquisa e manutenção do sigilo das respostas 

das pessoas que colaboraram com o estudo, os entrevistados não foram identificados, tendo 

suas falas introduzidas, no software, de modo impessoal, especialmente, as falas dos 

participantes do grupo focal multidisciplinar e o do grupo focal com médicos do NEF, pois 

facilmente poderiam ser identificados.  

Para tal, as pessoas entrevistadas foram identificadas pela letra E, e por números que 

representavam a sequência em que foram realizadas as entrevistas (E1, E2...), determinou-se a 

sigla (EM) para a equipe multiprofissional e (N) para os médicos do NEF, afim de auxiliar na 

identificação das falas no trabalho. 

A forma de codificação e categorização com a utilização do Atlas Ti pode ser 

visualizada na figura abaixo 

Figura 1 - Tela do Atlas ti com uma categoria e suas subcategorias. Natal, 2019. 

 

Fonte: TAVARES (2019) 
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4.5 Considerações éticas: 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e do HUOL, 

conforme Parecer Consubstanciado nº 2.607.882/CAAE: 83248018.8.3001.5292 e está de 

acordo com a resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) que trata das questões éticas em pesquisas em seres humanos. Foram respeitados os 

preceitos fundamentais da bioética referentes à beneficência, não maleficência, justiça e 

autonomia. (BRASIL, 2012).          

 

5 RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa serão descritos de acordo com os objetivos gerais e 

específicos do estudo: caracterização do perfil das pessoas com hepatite C que abandonaram o 

seguimento ambulatorial no NEF, a partir da análise dos prontuários, identificação e análise 

dos motivos do abandono, conhecimento da percepção da equipe multiprofissional que assiste 

à pessoa com hepatite C, no NEF/HUOL, sobre a adesão e abandono ao acompanhamento 

ambulatorial, propondo-se um produto técnico final. 

 

5.1 Situação das pessoas com hepatite C cadastradas no NEF entre maio de 1995 a 

dezembro de 2017. 

 O quadro 2 representa o total de prontuários analisados do NEF e apresenta as 

primeiras informações acerca das pessoas que frequentam esse serviço do HUOL, desde maio 

de 1995 a dezembro de 2017. Das 12.966 pessoas cadastradas, 1898 (14,6%) tiveram um 

exame Anti-HCV positivo registrado no prontuário e foram classificados com suspeitos para 

hepatite C. Desses 1898 suspeitos, 892 pessoas não realizaram o exame HCV-RNA (47%) e 

permanecem sem diagnóstico, enquanto 1006 realizaram o exame confirmatório para hepatite 

C (53%).  

Das 1006 pessoas que realizaram o teste molecular HCV-RNA, constatou-se que 428 

foram negativos (42,5%), ou seja, o exame Anti-HCV era um falso positivo. Os casos 

confirmados contabilizaram um total de 578 (57,5%) e a taxa de abandono ambulatorial foi de 

63,3%, correspondendo a 366 pessoas, público alvo dessa pesquisa. Permaneceram em 

seguimento ambulatorial 212 pessoas (36,7%).  

Devido ao grande número de contatos telefônicos inválidos, um dos critérios de 

exclusão do estudo, provavelmente, o número de óbitos, bem como as informações sobre 
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acompanhamento em outro serviço podem ter sido subestimadas. Assim, das 366 pessoas pré-

selecionadas por se tratarem de pessoas com diagnóstico de hepatite C, foram incluídas 156 

pessoas (42,6%) e excluídas do estudo 210, que representam 27 óbitos, 4 transferências e 179 

telefones inválidos, (cerca de 57,3%) e foram incluídas 156 pessoas (42,6%), sendo realizadas 

20 entrevistas. 

Quadro 2: Descrição das pessoas com hepatite C cadastradas no NEF entre maio de 1995 a 

dezembro de 2017. Natal, RN, 2018 

 

Total de prontuários 

analisados  

12.966 % 

Casos suspeitos - ANTI-HCV+ 1898         14,6% 

Não realizaram HCV-RNA  892 47% 

Realizaram HCV-RNA 1006             53%  

HCV-RNA negativo 428  42,5%  

HCV-RNA positivo - 

Hepatite C confirmada 

578            57,5%  

Abandonaram o seguimento 366            63,3% 

Continuam em seguimento 212 36,7% 

Dos que abandonaram – óbitos 27  7,3% 

Contato telefônico inválido 179 48,9% 

Acompanhados em outro serviço 4  1,0% 

Total de pessoas excluídas da 

pesquisa 

 210 57,3% 

Total de pessoas incluídas na 

pesquisa 

156 42,6% 

Total de pessoas entrevistadas 20 12,6% 

Fonte: TAVARES (2018) 

 

 

5.2 Perfil das pessoas com hepatite C crônica que abandonaram o acompanhamento 

especializado no NEF 

As características das pessoas com hepatite C que interromperam as consultas no NEF, 

ao longo dos 22 anos de existência desse serviço, foram avaliadas utilizando-se os dados 

sociodemográficos encontrados nos prontuários e no instrumento de coleta das entrevistas. 

Dividiu-se essa caracterização em duas etapas. Na primeira, determinou-se o perfil daquelas 

que abandonaram o ambulatório e, na segunda etapa, descreveu-se o perfil das pessoas que 

foram entrevistadas.  
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O perfil das 366 pessoas que abandonaram o acompanhamento especializado em 

hepatites virais foi: 286 do sexo masculino (78,1%) e 80 do sexo feminino (21,9%); 205 com 

idade maior do que 40 anos (56%) e 116 com idade menor do que 40 anos (44%); 164 não são 

casados (44,9%) e 202 são casados (55,15); a cor predominante é a não branca 287 pessoas 

(78,4%) e 79 são brancos (21,6%); 246 são procedentes da capital (67,2%) e 120 são do 

interior do RN (32,8%); 292 pessoas são economicamente ativas (79,7%), enquanto 74 são 

economicamente não ativas (20,3%); 120 completaram 8 anos de estudo (33,7%) e 243 tem 

menos do que 8 anos de estudo (66,3%). 

As 20 pessoas que foram entrevistadas tiveram as seguintes características: 10 do sexo 

feminino (50%) e 10 do sexo masculino (50%); 18 com idade maior do que 40 anos (90%) e 2 

com idade menor do que 40 anos (10%); 11 não são casados (55%) e 9 são casados (45%); a 

cor não branca é predominante, 12 pessoas (60%) e 8 são brancos (40%); 18 são procedentes 

da capital (90%) e 2 são do interior do RN (10%); 8 pessoas são economicamente ativas 

(40%), enquanto 12 são economicamente não ativas (60%); 7 pessoas completaram 8 anos de 

estudo (35%) e 13 tem menos do que 8 anos de estudo (65%). 

 

5.3 Motivos do abandono do seguimento ambulatorial das pessoas com hepatite C do 

NEF/HUOL.  

Após a análise dos dados com utilização do Atlas Ti, cinco categorias temáticas 

emergiram das entrevistas: Conhecimento acerca do VHC; Significado de viver com hepatite 

C; Atendimento especializado em hepatites virais e equidade; A importância do tratamento e a 

categoria principal, foco desse estudo: Motivos do abandono do acompanhamento 

ambulatorial. (Figura 2) 

Figura 2. Categorias que ressaltaram das informações dadas pelas pessoas com hepatite C, 

Natal/RN, 2019 
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As pessoas com hepatite C relataram motivos diversos para não continuar o 

seguimento ambulatorial no NEF. Alguns deram razões superficiais como esquecimento ou 

desinteresse em comparecer ao hospital. Outras tinham razões complexas para a não adesão 

ao serviço de hepatites virais, como questões psiquiátricas: depressão, internamento em 

clínica para dependentes químicos ou situações familiares.  

Além disso, um conjunto de fatores influenciou nesse contexto da perda de 

seguimento, incluindo uma política de assistência social ineficaz, o estigma provocado pela 

doença, bem como, características intrínsecas da própria hepatite C, como por exemplo, o 

curso assintomático. Entretanto, alguns dos entrevistados expressaram o desejo de retornar ao 

NEF, relatando que apesar das dificuldades, eram bem atendidos naquele serviço, embora a 

pesquisa tenha a tendência em enfatizar questões negativas que levaram às faltas nas 

consultas. 

Tendo como o objetivo principal a identificação e análise dos motivos do abandono do 

acompanhamento ambulatorial, se optou por priorizar a categoria principal, não excluindo a 

importância das demais. Para tal, elaborou-se o diagrama abaixo para melhor visualização 

desses fatores. (Diagrama 1) 

Diagrama 1: Motivos do abandono do acompanhamento ambulatorial no NEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          Fonte: TAVARES (2019) 
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para a marcação de consultas encaminhadas a partir do posto de saúde do município em que 

residem, bem como no setor de marcação do HUOL, o SAME. Além disso, o acesso, também, 

está interligado à forma de locomoção até o hospital, onde muitas pessoas, com baixas 

condições socioeconômicas, algumas desempregadas e, especialmente as do interior do 

estado, necessitam da oferta de transporte pela secretaria de saúde local. Como nos mostra nas 

entrevistas E8 e E19: 

 

A minha irmã era quem ia, quase todos os dias e pedia pra marcar 

pra médica da hepatite, em Natal. Mas, só dava sistema fora do ar. 

Minha irmã ficou com raiva e disse: não vou mais, não! E eu também 

desisti. Não vou mais! Mas, o médico de lá disse: a senhora precisa 

voltar o tratamento. Você não teve hepatite? Doutor, eu não tenho, 

culpa, não. É que na secretaria ninguém consegue marcar! (E:19) 

 

Por que é essa dificuldade dos pacientes dos virais... o negócio é 

complicado, né? Conseguir como eu consegui, é difícil demais. E o 

acompanhamento não existe, porque a pessoa vem para retorno....6 

meses para frente! Aí no dia que eu vim, disseram:  Não, preencheu! 

Não tem mais! Mas, você não disse que eu viesse tal dia? Eles 

disseram: mas, preencheu antes! Nas outras vezes, eu conseguia vir, 

não sei se era “menos” gente, mas eu conseguia, demorava apenas 2 

meses, mas dessa vez, não consegui de jeito nenhum! Deu zebra! 

(E:8) 

 

O atendimento hospitalar inadequado foi relato em vários discursos, como um fator 

limitante ao retorno da pessoa com hepatite C ao NEF. Dentro desse contexto, ficou evidente 

a fragilidade da relação entre os profissionais que trabalham no HUOL e a pessoa que procura 

os diversos serviços desse hospital.  

O mau atendimento referido foi retratado, desde o serviço de triagem, no SAME, até a 

consulta com o médico especialista no NEF, em consequência da falta de um serviço de 

acolhimento eficiente, de uma escuta qualificada por parte da equipe multiprofissional, além 

de uma comunicação problemática com seus médicos, em determinadas situações, por 

exemplo, a falta de informação sobre a importância de um acompanhamento semestral para 

aqueles que já receberam tratamento medicamentoso. 

Ainda, a quebra do vínculo entre a pessoa com hepatite C e o seu primeiro médico 

assistente, muito frequente em hospitais de ensino, onde há rotatividade de médicos residentes 

e as consultas para os especialistas marcadas de acordo com a disponibilidade de vagas no 

sistema, fazem com que a pessoa tenha que readquirir uma relação de confiança com o novo 
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profissional que o irá assistir, o que pode gerar certo constrangimento e insegurança, 

inicialmente. Como observamos a seguir: 

 

Eu só acho que a recepção, para falar a verdade, eles não são muito 

receptivos, não. Eu acho que eles tratam a gente muito mal como se 

nós fossemos empregados deles e eles não nossos. Quando na 

verdade, na verdade, a gente depende da ciência, mas acontece que 

para vocês, me desculpe a sinceridade, terem seus salários no final do 

ano, no final do mês, tem que ter os pacientes que somos nós, né? Eu 

acho que eles tratam a gente muito...assim... não trata no sentido de 

humanidade, principalmente, não tanto no meu caso. Eu vejo o caso 

das pessoas que vêm do interior, aquele sofrimento, que às vezes não 

têm nem uma comida para comer, não têm nem um dinheiro pra 

pagar uma passagem e não acho que são bem atendidos, não. Elas 

conversam muito, as atendentes e não dão a verdadeira atenção que 

um paciente de hepatite C e dessas outras doenças precisam, não! Eu 

acho que deixa a desejar demais, até. (E:5) 

 

[...] quem tratava de mim saiu, aí botaram uma médica, botaram 

outra médica.... eu gosto de tratar com um médico só! Porque, se eu 

começo a fazer um tratamento com a senhora, hoje, a senhora já sabe 

quem eu sou, só a senhora ver eu na sala da senhora, já sabe o que se 

passa comigo. Aí, nunca ninguém falou nada e, também, nunca senti 

nada desse negócio de hepatite, eu fiquei afastado. Eu estava fazendo 

tratamento com uma doutora e eu gostava muito dela, mas ela nunca 

me receitou remédio nem nada, meus exames parecem que davam 

bom. Aí, quando eu fiquei com a outra....eu não estou culpando ela, 

não! Só que eu achei que não me tratou bem, eu não vim mais. Se é 

assim, fica do jeito que está, né? (E:7)  

 

O desconhecimento acerca da gravidade da doença é comum entre as pessoas com 

hepatite C. Uma infecção que, frequentemente, é descoberta ao acaso, em exames preventivos 

solicitados por especialistas ou nas doações de sangue. Em conjunto, observa-se que, nem 

sempre, o profissional que assiste a essa população esclarece bem do que se trata a infecção, 

seu prognóstico e a necessidade de um acompanhamento contínuo, mesmo após a RVS, como 

medida de prevenção de morbimortalidade, o que pode ser visualizado nas falas dos 

entrevistados: 

 

Ninguém nunca me explicou nada sobre a doença e nem sei como se 

pega. Eu me tratei e em nenhum momento me explicaram o que era 

essa doença. Me disseram, apenas, que mesmo que ficasse boa, eu 

fizesse exames, porque ela pode ficar incubada. Eu não sabia que eu 

tinha que voltar pra aqui, novamente. Quando acabou o tratamento, o 

médico não falou mais nada. Se eu tivesse sido informada, eu tinha 
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retornado. Se você não me telefonasse, eu ia ficar sem vir, porque me 

sentindo bem não ia voltar. (E:1) 

 

Na época, eu fazia hemodiálise e, geralmente, é feito todo tipo de 

exame. Foi lá mesmo que eu descobri. Eu não tinha muita noção do 

que era hepatite C, também. Nem o médico nem o enfermeiro me 

explicaram, mas a gente tinha uma sala separada, não ficava junto 

com os outros pacientes. (E:12) 

 

Diversos motivos pessoais fazem com que a pessoa com hepatite C desista do 

seguimento no NEF, antes de iniciar um tratamento medicamentoso com alto potencial de 

cura ou mesmo após a eliminação do VHC, é algo complexo, não generalizável, por estar 

diante da subjetividade humana. Enquanto alguns expressaram um desejo forte e urgente de 

realizar o tratamento medicamentoso, outros mostraram desinteresse em retornar ao 

ambulatório tendo sido tratados ou não. Como se observa na fala a seguir: 

 

Sinceramente, eu nem esperava. Nem me passou pela cabeça 

procurar de novo o NEF.  A minha esposa já tinha me dito: é bom 

você ir e eu só protelando. Aí eu vim através do seu convite. Foi um 

lapso meu, mesmo! Eu estava me sentindo bem, vez ou outra, eu fazia 

uns exames gerais: TGO e TGP e davam normais. O motivo maior foi 

lapso da minha parte, mesmo. (E:17) 

 

A influência da família foi um fato que chamou atenção, por exemplo, a dependência 

de um familiar para marcar a consulta e fornecer o transporte, até o HUOL e a dificuldade de 

terem com quem deixar suas crianças para poderem comparecer ao hospital. Em vários 

momentos, houve críticas à gestão pública nos quesitos saúde e segurança, esse último 

atuando como empecilho na liberdade do cidadão de ir e vir. O medo de sair de casa de 

madrugada para se conseguir uma ficha para o especialista fez com que algumas pessoas, 

especialmente os idosos, desistissem de tentar uma consulta no NEF, como foi relato na fala 

seguinte: 

 

Na minha casa só tem eu e minha esposa. Minha filha não tem tempo, 

que ela trabalha no SAMU e faz faculdade. Minha esposa, sempre, 

vem comigo. Nós temos uma netinha e temos que cuidar dela, 

também, e não gosto de deixar ela sozinha em casa pra vir no médico, 

que ela tem 12 anos. A senhora sabe como está hoje, né? Eu fico com 

medo. (E:7) 
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A indisponibilidade dos medicamentos para o tratamento da hepatite C tem sido algo 

frequente no país e, consequentemente no RN, apesar dos grandes avanços e modernização do 

arsenal terapêutico. Essa realidade desanima as pessoas que estão nessa fila de espera e 

algumas delas perderam o seguimento, pois acharam desnecessário retornar ao NEF.  

O consumo de álcool e drogas está entre um dos fatores de risco para o abandono do 

acompanhamento ambulatorial das pessoas com hepatite C, relatados na literatura, embora 

não seja a principal causa no ambulatório do NEF. Mesmo assim, foi relatado como um dos 

motivos da desistência do acompanhamento e, consequentemente, do adiamento do uso dos 

antivirais, a pessoa ter sido internada, várias vezes, em clínicas de reabilitação para 

dependentes químicos. 

O fato de trabalhar nos horários semelhantes aos dias de atendimento do NEF foi um 

dos pontos relatados como impedimento ao retorno ao ambulatório. A dificuldade de 

liberação pela chefia, o desconto salarial do dia não trabalhado, mesmo se apresentando o 

atestado de comparecimento à consulta médica e o descaso com a saúde do trabalhador, 

visando apenas à produção, foi motivo de revolta de alguns dos entrevistados: 

 

[...] onde eu trabalho não me dão oportunidade para eu me tratar. Eu 

entro 6 da manhã e saio 5 da tarde. Então, quer dizer, aqui não 

funciona no sábado. E eu não tive mais...Quando eu entrei eu falei 

que tinha hepatite C. Mas, para eles não importa! o que importa é que 

você dê a sua produção. Você sendo útil pra eles, a sua saúde não 

importa! (E:9) 

 

5.4 A percepção das equipes de profissionais sobre o abandono ambulatorial das pessoas 

com hepatite C do NEF/HUOL. 

A análise das transcrições dos dois grupos focais proporcionou a definição de três 

categorias semelhantes, já que se utilizou o mesmo instrumento de coleta de dados. As 

categorias encontradas foram: Barreiras para seguimento das pessoas com VHC, Ações da 

equipe multiprofissional (EMP) na criação de vínculo com a pessoa com hepatite C, 

Otimização do atendimento do NEF (Figura 3). 
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Figura 3. Categorias oriundas dos dois grupos focais. Natal/RN, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TAVARES (2018) 

 

A avaliação dos problemas que impedem a regularidade do acompanhamento no NEF, 

descrita na categoria Barreiras para o seguimento ambulatorial das pessoas com VHC, gerou 

discussões semelhantes ou que se inter-relacionam. Dessa forma, optou-se por se descrever a 

visão geral de todos os profissionais envolvidos no cuidado à pessoa com hepatite C. 

Para uma visualização mais ampla das situações acima citadas, entre outras 

considerações acerca do problema, elaborou-se um diagrama que contempla a dimensão das 

questões que preocupam as duas equipes (Diagrama 2). 
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Diagrama 2. Preocupações das equipes que assistem à pessoa com hepatite C com as 

situações que interferem no abandono do seguimento no NEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TAVARES (2019) 

 

O acesso ao NEF, certamente, é a principal preocupação das equipes que estão 
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grande, porque o paciente já tá com problema, passa muito tempo 

sem ser atendido. Quando chega a um determinado local, ele recebe 

uma informação, quando ele vem até a gente na recepção, ele já 

recebe outra. Então, o paciente diz o quê? O que é que eu vou fazer? 

Esse é um dos maiores problemas deles. É realmente, em relação à 

marcação. A demanda de pacientes é muito grande, e o número de 

vagas é muito pequeno, e isso tem acontecido constantemente, 

entendeu? (EM: 6) 

 

Eu resumiria tudo na dificuldade de acesso aos serviços e consultas. 

Com relação ao agendamento, tanto ao nível do município de Natal e 

especialmente no interior. A forma que o paciente chega até aqui, 

principalmente, os pacientes do interior, às vezes, a gente até agenda 

como uma consulta extra. Mas, muitas vezes, o paciente até falta essa 

consulta, porque não consegue transporte para trazer. E a dificuldade 

de acesso aos exames complementares, com exceção da carga viral, 

da genotipagem, que a gente tem encaminhado diretamente para o 

LACEN e os laboratoriais mais simples, que ele consegue marcar 

aqui. Mas, especialmente exame de imagem, realmente, há uma 

dificuldade grande, de modo que, muitas vezes, eles deixam até de vir. 

A gente consegue realizar o retorno, mas quando eles não conseguem 

o exame, eles não vêm, porque não estão tendo o exame para trazer, 

então eu vejo muito essa questão da dificuldade de acesso de modo 

geral. (N:5) 

 

 

A equipe multiprofissional e, especialmente, os médicos que assistem a essas pessoas, 

se sentem impotentes diante da situação e procuram resolver, temporariamente, o problema 

atendendo em agenda extra, na intenção de diminuir o sofrimento daquele que recebe um 

“não” nos setores de marcação de consultas. No entanto, essa forma de cuidar leva a uma 

sobrecarga de trabalho para o profissional, além de estresse emocional e, por fim, não 

resolverá essa grave situação do serviço. 

Outro empecilho relatado é a dificuldade na realização dos exames complementares 

solicitados, segundo o PCDT, exigidos no pré - tratamento e no seguimento, após a cura. 

Algumas pessoas, conforme relato dos médicos, afirmam que deixam de comparecer ao 

ambulatório por não terem conseguido realizar todos os exames solicitados na consulta 

anterior, além da dificuldade de conseguir o transporte intermunicipal gratuito, a ser fornecido 

pelas secretarias de saúde onde residem. Como explica a fala seguinte:  

A consulta poderia até estar marcada, mas é que o transporte faltava, 

naquele dia, e o paciente não conseguia vir, aí aparecia, às vezes, 

aqui, qualquer dia e tinha que remarcar a consulta, porque já tinha 

um limite de pacientes extras. (N:4) 
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Ao se questionar sobre a compreensão da doença pela pessoa com hepatite C aos 

participantes dos dois grupos focais foi relatada preocupação tanto das enfermeiras como 

pelos médicos, por considerarem que, se a pessoa não entende o que realmente é a infecção 

crônica com que convive e suas complicações, há maior possibilidade de não dar continuidade 

ao tratamento e aos cuidados instituídos, aumentando assim a possibilidade de abandono. 

Como é perceptível nos seguintes fragmentos das falas: 

 

Eu acredito que um dos componentes é a falta de conhecimento 

acerca da doença, a falta de compreensão. Por vezes, é até explicado 

para eles, mas eles não compreendem. Eu acredito que eles só vêm, 

quando surgem os primeiros sintomas [...] (EM: 2) 

 

O outro ponto, realmente, é que a gente tem pacientes que tratam com 

fibrose leve, moderada, avançada e com cirrose, e boa parte desses 

pacientes, dependendo do grau de fibrose, vai ser assintomático, não 

vai compreender a doença como um todo, a história natural, a 

evolução. E sendo assim, diante das dificuldades de marcação 

impostas pelo sistema, eles vão acabar desistindo de vir. Os pacientes 

que já têm complicações, que já são cirróticos, que têm ascite, que 

fizeram hemorragia digestiva, por exemplo, têm que aparecer em 

algum ponto no sistema: no PS, no ambulatório e vão acabar 

chegando para nós, mesmo que descompensados. Então esses a gente 

vai acabar vendo mais pelas complicações (N: 2) 

 

A condição socioeconômica da pessoa com hepatite C foi relatada como um dos 

fatores que influenciam diretamente no comparecimento às consultas no NEF e que deve ser 

levada em consideração, mediante a toda a carga emocional que envolve a situação. 

A carência de recursos financeiros gerada pelo desemprego, a dependência da família, 

a necessidade do fornecimento de transporte público pelos gestores municipais, preocupa as 

equipes profissionais, que muitas vezes, precisam recorrer ao serviço social do HUOL para 

viabilizar o retorno da pessoa ao seu domicílio. A situação é desumana e mais crítica para 

aquelas que vêm do interior, pois muitas passam horas peregrinando no hospital, sem recursos 

para alimentação, sentadas nas calçadas, aguardando o “motorista da ambulância.” Tal 

situação é relatada pelos componentes dos grupos focais: 

  

Eu acho assim, para evitar essa evasão de acompanhamentos, seria 

um acompanhamento como nós temos no Núcleo de Infusão de 

Imunobiológicos (NIMB) do HUOL, com uma equipe ou profissionais 

que se preocupassem com esses que se perdem. Um acompanhamento 

extra - hospitalar desses pacientes. Porque, muitas vezes, a gente tem 

que levar em consideração outros fatores que fazem com que eles não 
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possam vir até o hospital, como transporte, condições financeiras... 

então, tudo isso a gente tem que ver. As prefeituras saem jogando os 

pacientes. Eu digo isso, porque passei quase 10 anos à frente de um 

núcleo que trabalhava os pacientes fora do hospital. Então, muitos 

pacientes são literalmente “jogados”, e no horário em que o 

motorista quer. Então, muitas vezes, ele perde a consulta, e também, 

algumas vezes, não sabem a intensidade do seu problema, não têm 

diagnóstico fechado. Então, tudo isso acarreta problemas pra eles e 

que são problemas que poderiam ser resolvidos com a equipe que 

acompanhasse a sua atividade extra - hospitalar. (EM: 5) 

 

O desconhecimento do problema pela gestão tem sua magnitude e ultrapassa as 

paredes do HUOL, envolvendo, também, a gestão estadual e as dos municípios do RN. 

Apesar do plano pactuado entre o MS, estados e municípios para eliminar a hepatite C no 

Brasil, até 2030, com o fortalecimento da linha de cuidado em hepatite C no país, pouco se 

tem feito para mudar essa realidade no maior centro de hepatologia do estado. Todo esforço 

realizado pela equipe do NEF, nesse sentido, é mínimo diante de todos os obstáculos 

enfrentados pela pessoa com hepatite C para ter acesso aos serviços de saúde. Como 

menciona o discurso a seguir: 

 

Os gestores... eles compreendem o assunto? Não, não compreendem. 

Porque se compreendessem, eles tornavam o assunto fácil, numa 

consulta você sair com um remédio, resolutivo. Pelos protocolos mais 

novos, você está ainda criando muita regra, com muitos exames. Até 

bem pouco tempo, a gente precisava de um parecer de um 

cardiologista para liberar um remédio. Então, nós estamos falando de 

pacientes que já vieram ao serviço. A pesquisa é dos pacientes que 

vieram ao serviço e eles abandonam. Por isso, compreensão. 

Compreensão que é do nível do gestor, do doente, dos que estão na 

rede, que, às vezes, se empoderam excessivamente e ficam negando 

questões que são simples. Então essa compreensão é bem ampliada. 

(N: 9) 

 

O vínculo com a pessoa com hepatite C tem algumas particularidades, no NEF. Por se 

tratar de um hospital universitário, cujo serviço é centro de formação de estudantes da 

graduação do curso de medicina e de médicos residentes, além de contar com uma escala de 

enfermagem com rotatividade de profissionais, durante a semana, nem sempre é fácil o 

estabelecimento de uma relação de confiança e afeto entre a equipe e a pessoa assistida.  

Por isso, é comum as pessoas perguntarem se o profissional, para o qual foi agendada 

a consulta, não irá atendê-los e termos que explicar a importância do pré-atendimento pelos 

estudantes. Apenas uma profissional de enfermagem, que trabalha como secretária do NEF, 
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há 18 anos, conhece de perto quase todas as pessoas matriculadas no setor, não só pelo 

número de matrícula no NEF, mas principalmente compreende as suas dificuldades. Os 

demais profissionais procuram exercer suas atividades de forma humanizada, atendendo às 

pessoas com atenção, porém, não se pode afirmar que haja a criação de vínculo. 

 

Aí vínculo distingue, o paciente se sente acolhido, se sente fazendo 

parte... Você sai da massa anônima e se torna alguém. É muito 

importante a identidade e o vínculo. Quem sou eu? Se não tiver 

vínculo a gente não está tratando de alguém, é algo indefinido. 

 Então, como é que a gente adquire vínculo? Com um conjunto de 

pessoas? O NEF começou aqui, doutora, em maio de 1995, e o 

projeto do NEF, quando começou, tinha uma assistente social, tinha 

uma nutricionista, tinha uma enfermeira. Tem que ter uma enfermeira 

do NEF, sim senhora! Não é uma enfermeira para o ambulatório 

todo, não!  

Nós temos que ter um espaço e uma estrutura física, aqui, que coloque 

juntos cirurgiões, clínicos e tem que ter uma enfermeira para o 

serviço, não é esse horror de gente que está aqui no ambulatório e 

várias especialidades, como hoje, não. Então, enfermeira, 

nutricionista, assistente social, técnica de enfermagem, você veja as 

pessoas que trabalham conosco estão, há mais de 15 anos. Elas têm 

vínculo, essas pessoas têm vínculo! O cidadão que vem aqui com a” 

matriculazinha” tem vínculo. Quando ele está no pronto-socorro, não 

sei aonde, "sou do NEF" e os colegas reconhecem que tem que ter 

atenção e tratar de tentar transferir para cá. Mas, ainda não é o 

suficiente. Se eu morresse hoje, eu não ia morrer feliz não, 

sinceramente, eu não estou feliz com esse assunto, porque eu vou para 

o outro lado devendo o que já deveria estar acontecendo aqui. (N: 9) 

 

Eu quero destacar que nós já temos um modelo inicial, que é 

justamente no vínculo, do compromisso da instituição que é a 

abertura de prontuário do NEF, que eu acho muito importante, já é 

um indício. Quando o paciente é acolhido pela equipe de enfermagem, 

faz aquele levantamento inicial e, partir de agora, você tem esse 

número, que é o seu número aqui no nosso serviço. Então, muitas 

vezes, eles não compreendem no início, na primeira e na segunda 

consulta, "qual o seu número do NEF?" Eles não sabem, mas a gente 

reforça: olha, esse seu número é o seu cadastro aqui no serviço do 

fígado, e é muito importante. Então, esse início acho que a gente já 

pode até celebrar, que a equipe de enfermagem já faz uma explicação 

inicial e já faz esse vínculo, porque ele tem um registro específico no 

núcleo do fígado. (N: 7) 

 

E por conseguinte, a falta de resolutividade associada à dificuldade de acesso são as 

principais preocupações das equipes que estão empenhadas no cuidado das pessoas com 

hepatite C, no NEF. Dentre os princípios do SUS, o da resolutividade visa resolver todos os 
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problemas do usuário, em todos em todos os níveis de atenção. No entanto, com a 

centralização do atendimento no nível terciário, essa questão torna-se mais evidente, devido 

ao número escasso de especialistas em hepatologia, uma demanda maior do que a oferta e 

pelas dificuldades na realização de exames de maior complexidade. Essas questões 

burocráticas inviabilizam a boa condução do acompanhamento clínico das pessoas com VHC.  

A percepção das equipes frente a esse assunto é desanimadora e a torna, muitas vezes, 

frustrada pela impossibilidade de desempenhar suas funções plenamente. Segundo a fala a 

seguir:  

 

O Brasil assinou um documento pela OMS assumindo o compromisso 

de erradicar a Hepatite C até 2030. Tem havido um esforço no 

sentido de atuar nessa prática, mas os nossos ambulatórios de 

hepatologia dos hospitais universitários todos estão sobrecarregados. 

Aqui, especificamente na nossa instituição, nós somos um serviço de 

referência perante a sociedade brasileira de hepatologia. 

Institucionalmente, nós não temos o reconhecimento. A população do 

RN tem o reconhecimento disso e nós somos responsáveis por 13 mil 

famílias. Se a gente for dizer isso, então por que abandonam? Porque, 

nós fazemos consultas pra resolver uma questão. O olhar através 

dessa lente, que é de erradicar, é de tirar do serviço de referência de 

Hepatite C e colocar para tratamento lá na UBS, com médico clínico, 

no programa de saúde da família, resolvendo essa questão aí. Como 

estamos longe disso, então a gente delimita mais ou menos quantas 

consultas deveríamos fazer... e eu entendo que no máximo 3 consultas 

seriam necessárias para a gente resolver o problema de uma pessoa 

com hepatite C. Então, ele já vinha pra cá com os exames feitos, a 

gente faria uma consulta inicial para fazer uma aferição desses 

exames feitos e precisamos saber se ele é cirrótico ou não. Numa 

segunda consulta, ele já sairia com o remédio, o remédio sendo 

distribuído, aqui, pra não ficar exclusivamente em um único ponto. E 

na terceira consulta, a gente faria a aferição do resultado. Então, a 

gente desafogaria essas consultas e em três e a gente resolveria o 

problema. Não seria o ideal. O ideal seria em uma consulta só, mas 

três consultas resolveria o problema. Você tem que delimitar em 

quantas consultas você vai resolver o problema pra então, a gente 

entender essa questão que é o abandono. As outras coisas que a gente 

tá discutindo, instituir um fluxo operacional razoável, ágil, o auxílio 

das outras pessoas, a educação continuada dando conta disso. Mas, 

se a gente não puder descentralizar, a ampliação da equipe passa 

pela compreensão dos gestores. (N: 9) 

 

A equidade no atendimento é outra diretriz do SUS que perpassa por questões éticas 

limítrofes no NEF. O fato de se agendar uma consulta extra, por mais que seja uma medida de 

ajudar aquela pessoa que está necessitada e angustiada pela demora da marcação, não deixa de 
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ferir esse princípio, uma vez que, pessoas na mesma situação ou até com quadro clínico mais 

avançado, aguardam meses até anos por uma consulta.  

Entretanto, alguns profissionais chamaram atenção da ocorrência frequente de 

tentativa de favorecimento de consultas para pessoas com hepatite C e demais patologias 

hepáticas, através do conhecimento de profissionais do NEF ou do HUOL, causando desgaste 

na equipe e sobrecarga na agenda do profissional. Isso também foi relatado por muitas 

pessoas, durante a entrevistas, que relataram não ter muita dificuldade em marcar consulta, 

porque tinham familiares que trabalhavam no hospital ou tinham contato direto com o médico 

assistente. Como retrata o fragmento de fala a seguir: 

[...] o grande problema está na acessibilidade e na equidade. 

Infelizmente, a gente não vivencia essa acessibilidade e essa 

equidade, dos mais carentes terem maiores oportunidades de vir até o 

nosso serviço. [...] muitas vezes, pessoas que tem influência, seja ela 

política ou qualquer tipo de influência, um conhecido, um colega que 

trabalha que consegue “sem necessidade alguma”, uma consulta fora 

de marcação com a equipe de especialistas. E as pessoas que estão 

com encaminhamentos de um ano atrás, como nós recebemos em 

primeira consulta, não conseguem vir ao serviço, porque ficou 

impactado na marcação. Então, infelizmente, o serviço, o SUS tem o 

modelo que de uma forma geral está longe de ser um modelo ideal na 

prática, porque a teoria é muito bonita, mas na prática não funciona, 

desde as coisas mais insignificantes como o agendamento de 

consultas, até a parte de exames de alta complexidade, então isso 

dificulta muito o nosso trabalho. (N: 7)  

 

O acolhimento da pessoa com hepatite C deixa a desejar no NEF, não pela falta da 

receptividade dos profissionais médicos e enfermeiros ou dos profissionais que ficam na 

recepção do ambulatório. Trata-se da falta de um acolhimento na forma mais ampla, com uma 

sala de espera humanizada, um profissional de saúde que realize uma escuta qualificada e não 

apenas a realização do cadastro de quem está comparecendo ao setor pela primeira vez.  

A preocupação das equipes inclui a ausência de um espaço apropriado para uma 

consulta prévia e realização da anamnese da enfermagem com a intenção de conhecer a 

pessoa e suas demandas, além de oferecer-lhe as primeiras informações acerca da doença, 

realizar a classificação de risco, bem como informar toda a dinâmica de marcação de exames 

e consultas, além da importância do seguimento contínuo entre outras informações.  

Nesse contexto, a presença de um assistente social compondo a equipe 

multiprofissional foi descrita como importante para que se faça o diagnóstico social e 

avaliação de todas as dificuldades enfrentadas pela pessoa, que podem determinar o abandono 

do tratamento.  
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A formação de uma equipe realmente inserida e comprometida com a pessoa com 

VHC foi apresentada pelos profissionais como algo urgente e de fundamental importância, 

visto que lidar com pessoas com uma doença infecciosa crônica, com necessidade de 

seguimento a longo prazo, requer esforços muito além das consultas médicas.  

Exemplos de serviços que deram certo, como os de transplante no Ceará, onde uma 

equipe bem estruturada composta por profissionais de várias especialidades: farmacêutico, 

nutricionista, além dos acima citados, devem servir de referência para a equipe do NEF do 

HUOL, que pretende participar efetivamente na campanha mundial de erradicação do VHC. 

Conforme relatado na seguinte fala:  

 

             Um fator que eu acho relevante colocar e expor é o 

acolhimento de alguns pacientes quando chegam encaminhados para 

o NEF. Quando a gente faz a admissão, esses pacientes chegam 

principalmente os jovens e do sexo feminino, eu venho observando, 

que chegam, sabe, muito tensos, muito preocupados, porque acham 

que tenham adquirido uma doença sexualmente transmissível, que no 

caso da hepatite C também é. Então, as pessoas chegam muito 

preocupadas, principalmente jovens, a gente já viu e eu passei por 

isso lá no NEF, e a gente tem que fazer todo um acolhimento para 

mostrar que não é bem assim, que esse é o setor indicado e que aqui 

vai se dar o tratamento devido. (EM: 5) 

 

             Uma proposta seria que a gente seguisse mais ou menos o 

fluxo das unidades de transplante hepático por exemplo. Eles têm 

toda uma equipe multiprofissional para acolher o paciente, para 

orientar antes como é todo o processo, para facilitar o fluxo de 

exames e de consultas, seja com o médico, psicólogo, enfermeiro, 

nutricionista, dependendo da necessidade do paciente e a realização 

de exames dentro da mesma unidade em que ele é acompanhado e 

com uma marcação facilitada. Com esse acompanhamento 

multiprofissional do começo ao fim, assim a gente vai conseguir 

melhorar a questão da compreensão do paciente, de todo o processo 

seja burocrático seja de doença e vai permitir um fluxo de consultas e 

exames factível que ele, realmente, consiga seguir e que seja um 

número de vagas disponibilizados para isso que não sobrecarregue a 

equipe como a gente sofre aqui. (N: 2) 

Eu volto ao exemplo da unidade de transplante, em que tem vários 

tipos de profissionais, atuando em várias frentes, e cada um atuando 

dentro da sua alçada. Todos são importantes, então desde o 

acolhimento do paciente, a explicação de cada etapa que ele está 

vivendo, de forma mastigada e no momento certo ele vai saber cada 

coisa de acordo com cada etapa que ele está passando. À medida que 

ele vai ter uma assistente social que vai fazer um histórico social dele 

que vai poder agir de forma personalizada pra ajudar os pacientes 

que precisam mais a chegar até aquela unidade, a partir do momento 
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que ele vai ter acesso ao pessoal de enfermagem que vai fazer uma 

triagem, uma avaliação, as primeiras explicações, a partir do 

momento que ele vai ter acesso a uma nutricionista que vai ter quem o 

oriente a algumas particularidades dentro do contexto dele, e o 

farmacêutico que oriente sobre a melhor forma de usar o 

medicamento e tenha de preferência, também, uma distribuição do 

medicamento na mesma unidade, o médico vai conseguir receber o 

paciente com algumas orientações daquele contexto que ele tá 

vivendo. Já vai conseguir reforçar as orientações e tendo assistente 

social na equipe, nas unidades de transplante, eles têm contato com o 

paciente e com os familiares. Então vão conhecer sua vida, como é 

seu histórico, como é a questão social do paciente e vão ter um 

contato telefônico com eles. Então avisar quando é a consulta, 

mandar lembretes por mensagens, por notificações. Quando o 

paciente faltar a consulta ligar, saber o que aconteceu, tentar 

remarcar, e não deixar simplesmente o paciente se perder e voltar por 

conta própria. Então, nessas unidades de transplante, que são um 

exemplo, mas devem ter outras unidades que funcionem assim, então 

isso se dá muito bem, porque se amarra o paciente dessa forma. Eles 

têm o contato, conhecem a família, fazem ligações, para saber o que 

está acontecendo, então personaliza o cuidado. Então o paciente que 

precisa mais vai ter mais assistência. Então acho que dessa forma 

traz um vínculo do paciente ao serviço. (N:2) 

 

Diante do que foi exposto e a partir das sugestões de melhorias pelas equipes reunidas 

nos dois grupos focais, priorizando-se o princípio da integralidade do atendimento no SUS, 

discutiu-se sobre a rede de atenção às pessoas com hepatites virais do estado do RN e 

desenvolveu-se um esboço de uma linha de cuidados no NEF/HUOL para pessoas com 

hepatite C. (Fluxograma 1) 

  

5.5 Linha de Cuidados em Hepatite c no NEF/HUOL 

O MS, a partir do PCDT 2019, elaborou a linha de cuidado em hepatite C (Anexo A) 

porém, a sua implantação que deve partir das unidades da Atenção Primária de Saúde, 

responsáveis pela coordenação do cuidado e ordenamento da rede, ainda não se consolidou no 

RN e na maioria dos estados brasileiros. Entre alguns motivos estão a dificuldade de 

operacionalização, a falta de integração e cor responsabilização das unidades de saúde.  

Até os dias atuais, o tratamento das pessoas com hepatite C, no RN restringe-se ao 

nível hospitalar: HUOL, HGT e HRF. Enquanto se aguarda a capacitação das equipes das 

UBS e das clínicas especializadas para assumirem esse cuidado, deixando para os hospitais os 

casos complexos como os de CHC e cirrose, esse estudo propõe uma linha de cuidado no 

NEF/HUOL, com a colaboração da equipe multidisciplinar, que será devidamente capacitada, 
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a partir de um processo de educação permanente, visando à melhoria do serviço, com a 

expectativa de desburocratizar o atendimento e resolver a questão do acesso, tanto para as 

pessoas que estão curadas, quanto para as que ainda não realizaram o tratamento, diminuindo, 

assim, o abandono do seguimento ambulatorial especializado, nessa instituição.  

Uma linha de cuidado deve respeitar as singularidades de cada sistema e deve ser vista 

como um processo de médio e longo prazo, na medida em que envolve mudanças estruturais 

tanto na organização da dinâmica do atendimento hospitalar, como também, nos 

comportamentos e atitudes de seus profissionais, além do fundamental envolvimento da 

gestão. Sendo assim, a linha em hepatite C proposta é um esboço viável, mas que deverá 

passar constantemente por avaliação, visto que o próprio PCDT tem sido atualizado a cada 

seis meses, nos últimos dois anos. 

Para a sua elaboração a primeira providência constitui-se na formação e educação 

permanente da equipe multiprofissional que deverá ser composta por: chefe da marcação de 

consultas e recepcionista do SAME (01), recepcionistas do NEF (02), enfermeiras (02), 

técnicos de enfermagem (03), chefe do laboratório, médicos especialistas (02), médico 

especialista em ultrassonografia (01), assistente social (01) e farmacêutico (01).  

A seguir, para a instituição da linha de cuidado será reorganizado o ambulatório 

específico para hepatites virais, sendo destinados dois turnos (um matutino e outro vespertino) 

para o atendimento das pessoas vindas das UBS, bancos de sangue e demais serviços do SUS, 

incluindo os que estão matriculados no NEF, que ainda não receberam o tratamento 

medicamentoso (8 consultas/turno) e um turno para o seguimento daqueles que já foram 

tratados (10 consultas/turno).  Paralelemente será equipada uma sala para realização do 

acolhimento dessas pessoas, no primeiro subsolo do HUOL, onde funciona o NEF. 

Após a triagem e acolhimento, primeira etapa da linha de cuidados, realizados pela 

equipe de enfermagem, num ambulatório “porta aberta”, porém com limite de atendimento de 

5 pessoas/turno, deverá ser entregue à pessoa uma  guia para realização do exame que 

confirma a hepatite C, para os casos ainda suspeitos, além da genotipagem do vírus C, a serem 

realizados no laboratório do HUOL (ULAC). Em conjunto, deverá ser marcada a 

ultrassonografia de abdome total, no setor de imagem do HUOL (CDI), que deverá estar 

previamente pactuado. Além disso, será fornecida ficha de referência com data especificada 

para marcação da consulta com especialista, no SAME, via sistema AGHU/EBSERH, de 

acordo com o prazo de realização e entrega dos exames acima citados, que levam, em média, 

20 dias para serem concluídos. 
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A segunda etapa consiste na primeira consulta com o médico especialista, o qual fará a 

avaliação clínica e averiguação dos exames solicitados e deverá culminar na prescrição do 

tratamento antiviral, caso se confirme a infecção pelo VHC e se houver indicação formal para 

tratar. Casos não confirmados receberão alta do serviço. Prescrito o tratamento, os 

medicamentos deverão ser disponibilizados no HUOL, sob orientação de um farmacêutico. 

Caso haja atraso na liberação do medicamento por questões burocráticas, a pessoa deve 

retornar à recepção do NEF para que o médico seja informado. 

No fim da primeira consulta, será entregue a ficha de referência pelo especialista, o 

qual terá o controle interno da agenda, e deverá ser apresentada ao SAME para que seja 

marcada a consulta conforme data determinada pelo médico. Uma nova solicitação de carga 

viral deverá ser entregue para ser realizada no fim do tratamento. A data para o retorno será, 

em média, após 12 ou 24 semanas, de acordo com o tratamento instituído. 

Na segunda consulta médica ocorrerá a verificação da resposta ao tratamento e caso o 

exame mostre ausência do VHC (carga viral negativa), a pessoa receberá alta desse 

ambulatório de tratamento e será encaminhada ao ambulatório de acompanhamento, com data 

de consulta marcada via SAME, além de nova solicitação de carga viral, para realizar seis 

meses do fim do tratamento para verificação da resposta viral sustentada (RVS). 

Na terceira etapa, a pessoa é admitida no ambulatório de acompanhamento, que 

ocorrerá em um turno semanal, com disponibilidade de 10 consultas, a serem marcadas a 

partir do controle interno da agenda do médico especialista, sob autorização do SAME. Esse 

agendamento será semestral e em cada consulta, além da avaliação clínica, deverá ser 

solicitada USG de abdome, alfafetoproteína e outros exames laboratoriais de acordo com a 

necessidade para as pessoas com grau de fibrose hepática (F3 e F4), bem como serão 

reforçadas a orientações sobre a necessidade de manter-se em acompanhamento e as medidas 

de prevenção de reinfecção pelo VHC. 

Essa forma de agendamento interno favorecerá o tratamento e posterior 

acompanhamento das pessoas curadas da hepatite C, pois contará com a atualização dos dados 

cadastrais, especialmente o número do telefone, para que sejam, assim, lembrados das suas 

consultas, uma semana antes. Esse contato será feito pelo serviço social e caso haja 

empecilhos para a vinda ao HUOL, esse setor deverá tomar as devidas providências cabíveis à 

situação. 

A chefia da Unidade do Aparelho Digestivo, que é responsável pela coordenação do 

NEF, sugeriu que esse projeto fosse apresentado aos gestores do HUOL, no mês de agosto de 
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2019, uma vez que, atualmente, os ambulatórios localizados no primeiro subsolo estão 

passando por um processo de remanejamento de salas e de pessoal.  

Dessa forma, nos meses de junho e julho do presente ano, pretende-se iniciar e 

concluir o processo de recadastramento das pessoas com hepatite C que abandonaram o 

serviço de hepatites virais e que estão com números de telefones desatualizados (179/366), o 

que exigirá tempo a ser disponibilizado pela pesquisadora, que necessitará do apoio da equipe 

multiprofissional, especialmente da chefia do SAME. 

Após a atualização dos dados das pessoas com VHC, posteriormente, iniciará o 

processo de busca ativa das 892 pessoas que não realizaram o exame confirmatório para 

hepatite C e permanecem sem conclusão diagnóstica, no NEF. As mesmas serão localizadas a 

partir do contato telefônico e se forem detectados números inválidos, a mesma tentativa de 

atualização, via SAME, será realizada, na expectativa de se conseguir convocar o maior 

número de pessoas possível.  

Com a implantação dessa linha de cuidado, pretende-se fortalecer o trabalho em 

equipe de forma que cada profissional se sinta responsável por cada etapa do cuidado à pessoa 

com hepatite C, no HUOL, com o objeto principal de diminuir os possíveis danos à saúde 

dessa população, em virtude de um acompanhamento clínico inadequado. Diante da 

magnitude do problema no NEF, a princípio, a prioridade é resolver o problema interno do 

setor e, assim, com o serviço organizado, poder apresentar à SESAP e disponibilizá-lo às 

pessoas que ainda não tiveram acesso ao ambulatório especializado em hepatites virais. 
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FLUXOGRAMA 1 - LINHA DE CUIDADO EM HEPATITE C NO NEF/HUOL 
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Fonte: TAVARES (2019) 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

ESPECIALIZADA – NEF / 

HUOL 

UNIDADE BÁSICA E 

OUTROS SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

AMBULATÓRIO PORTA ABERTA: ANTI-HCV + ou HEPATITE C 

confirmada 

ACOLHIMENTO – PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: Anamnese, 

aconselhamento, educação e registro no NEF  

VINCULAÇÃO - Solicitação de exames pré -tratamento:  carga viral e 

genotipagem, além de exames gerais (hemograma, provas de função 

hepática e renal) 

REALIZAÇÃO DOS EXAMES: ULAC/HUOL  

Agendamento da USG de abdome no CDI/ HUOL 

MARCAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA com data pré-

determinada e via SAME (8 pessoas/ turno) 

controle interno da agenda 

 

 
1ª CONSULTA MÉDICA: (02 especialistas); 2 turnos de 

ambulatório/semana 

Avaliação clínica e dos exames dos exames complementares pré-tratamento 

TRATAMENTO: Conforme esquema terapêutico indicado 

DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS: HUOL  

Solicitação carga viral para o fim do tratamento 

REALIZAÇÃO DOS EXAMES: ULAC/HUOL 

MARCAÇÃO DA RETORNO de acordo com tempo do tratamento, 12 ou 

24 semanas, com data pré-determinada, via SAME AGHU/EBSERH – 

controle interno da agenda 

2ª CONSULTA MÉDICA: (02 especialistas); 2 turnos de 

ambulatório/semana 

Verificação da resposta ao tratamento  

Se HCV-RNA negativo: Alta do ambulatório de tratamento 

RVS:  Solicitação carga viral para 6 meses, após conclusão do tratamento 

MARCAÇÃO DA RETORNO para ambulatório de seguimento com data 

pré-determinada via SAME AGHU/EBSERH – controle interno da agenda 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO 

ACOLHIMENTO 

E VINCULAÇÃO 

CONSULTAS COM 

ESPECIALISTA 

AÇÃO CONTÍNUA DA 

EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

ACOMPANHAMENTO: (01 especialista); 01 turno 

de ambulatório/semana 

Consultas e solicitação de exames:  

USG de abdome superior e alfafetoproteína a cada 6 

meses  

AVALIAÇÃO DA RVS: carga viral pós tratamento 

Adoção constante de medidas de prevenção e de 

CONTROLE DO ABANDONO: contato telefônico 
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6 DISCUSSÃO  

 

A pesquisa convergente assistencial (PCA) é amplamente empregada em enfermagem 

e vem se concretizando, desde 1990, a partir da idealização de suas autoras Lygia Paim e 

Mercedes Trentini. Na medicina, ela é ainda pouco divulgada e a realização desse trabalho foi 

capaz de despertar não somente na pesquisadora, mas também, nas equipes de saúde que 

colaboraram com estudo, a experiência para um cuidado transformador, com as pessoas que 

dele necessitam para garantir sua condição de saúde. 

Sendo assim, a partir do momento em que houve o envolvimento da pesquisadora com 

o ambiente em que trabalha, ou seja, o princípio da imersibilidade, segundo Paim e Trentini 

(2014), foi possível extrair os dados de pesquisa, que corroboraram na construção e ampliação 

de novas informações. A partir da análise dos prontuários para definição do perfil da 

população estudada, da realização das entrevistas com as pessoas com hepatite C e dos grupos 

focais, emergiram as respostas que desvendaram a questão de pesquisa que trata dos motivos 

do abandono do acompanhamento ambulatorial no NEF. 

Outrossim, várias questões problemas de situações concretas puderam ser abordadas 

entre os profissionais das diversas categorias, com o objetivo final de reproduzir em boas 

práticas o cuidado à pessoa com VHC. Essa troca de conhecimentos subsidiou a elaboração de 

um produto final, que é proposto pela PCA, traduzindo-se na linha de cuidados em hepatite C 

do NEF/HUOL. Conforme Paim e Trentini (2014), o produto de uma PCA tem a 

possibilidade de ser socializado ou transferido a outros serviços de saúde, por exemplo, 

aqueles que vivenciam situações similares às do NEF.  

A dificuldade encontrada nesse estudo é retratada pelas autoras em outras pesquisas e 

diz respeito ao princípio da simultaneidade da PCA, onde há o entrecruzamento do ato de 

pesquisar e o da prática assistencial, que se torna um desafio para quem pesquisa. Um dos 

aspectos que facilitou esse processo foi organizar a realização das entrevistas de forma que se 

iniciava com a pesquisa e, a seguir, a pessoa era encaminhada para o atendimento clínico com 

a médica residente, sob supervisão da pesquisadora. E a condução dos grupos focais pôde ser 

realizada em horário de expediente sem interferir, no entanto, na atividade profissional das 

equipes. 

O perfil das 366 pessoas com hepatite C que interromperam as consultas no NEF, ao 

longo dos 24 anos de existência desse serviço foi descrito previamente, bem como as 

características das pessoas que foram entrevistadas, baseando-se nos dados sociodemográficos 

dos prontuários e do instrumento de coleta das entrevistas. 
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Um problema que chamou atenção foi o significativo número de pessoas com 

desatualização dos dados cadastrais anotados no prontuário em papel do NEF, portanto a 

quantidade de pessoas excluídas por esse motivo foi maior do que o número de pessoas 

incluídas na pesquisa. Isso foi mais evidente entre os anos de 1995 a 2005, onde a maioria dos 

contatos registrados eram de telefones residenciais, muitos já desativados. Esse dado pode 

limitar o desenvolvimento de ações que visam a reinserção das pessoas com VHC que estão 

sem acompanhamento no NEF. 

Um estudo holandês, recente, sobre a perda de seguimento de pessoas com hepatites B 

e C crônicas constatou problema semelhante ao tentar-se criar uma estratégia de reinserção 

dessa população, no serviço de um hospital especializado em hepatites virais. Os autores 

detectaram que o número de pacientes selecionados para reavaliação, tanto do HBV quanto do 

HCV, foi consideravelmente menor do que o número total de pacientes que perderam o 

seguimento e que a principal razão para essa desvantagem se deu devido à falha no 

preenchimento dos dados pessoais, nos prontuários, especialmente, pelos contatos telefônicos 

desatualizados (BEEKMANS e KLEMT-KROPP, 2018).  

Observando as variáveis sociodemográficas, constatou-se que desistiram do 

acompanhamento ambulatorial mais indivíduos do sexo masculino, com idade maior do que 

40 anos, cor não branca, casados, com nível de escolaridade de até 8 anos de estudo, 

procedentes de Natal e inseridos na categoria de população economicamente ativa, que de 

acordo com IBGE (2002), são aqueles com capacidade produtiva ou potencial de mão de 

obra. Inclui-se na categoria não casados: os solteiros, divorciados e viúvos. 

Quanto às pessoas entrevistadas, constatou-se que abandonou o acompanhamento no 

NEF, uma proporção semelhante de homens e mulheres, e houve predomínio de pessoas com 

idade maior do que 40 anos, cor não branca, casadas, com nível de escolaridade de até 8 anos 

de estudo, procedentes de Natal, inseridos na categoria de população não economicamente 

ativa, com renda familiar de até dois salários mínimos e que não possuíam  veículo de 

condução própria. 

Dessa forma, o perfil das pessoas com hepatite C que abandonam o seguimento 

ambulatorial no NEF está de acordo com o perfil nacional das pessoas diagnosticadas com 

VHC, publicado no último boletim epidemiológico de hepatites virais do Ministério da Saúde 

do Brasil (2018), que retrata a maioria do sexo masculino, com média de idade de 55 anos e 

nível de escolaridade atingindo até 8 anos de estudo. Discordância existe no quesito cor/raça, 

onde a maioria dos casos notificados se declarou como branco na ficha de notificação 

compulsória. 
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Os estudos internacionais sobre o tema mostram perfis diferentes das pessoas que 

faltam às consultas, inclusive em países desenvolvidos da América do Norte e Europa. 

Pesquisa qualitativa realizada, no Canadá, por Astell-Burt et al (2012) descreveu que a pessoa 

com hepatite C com maior tendência a abandonar o acompanhamento é aquela com baixa 

condição socioeconômica, idade menor que 30 anos, sexo masculino, em uso atual ou passado 

de drogas injetáveis, consumo excessivo de álcool e maior índice de massa corporal. 

Contudo, estudos sobre as características das pessoas com hepatite C, no mundo, nem 

sempre podem ser generalizáveis, devido a diferentes sistemas e culturas de atenção à saúde; 

principalmente, no Brasil. Entretanto, esse trabalho relata a realidade de um serviço de uma 

capital do Nordeste do país e poderá ser socializado, provavelmente, com outros ambulatórios 

do Estado e da Região que compartilham das mesmas características e dificuldades 

encontradas no NEF.  

Outrossim, vale salientar que as pessoas com hepatite C que são atendidas no NEF têm 

perfil diferente do encontrado na maioria dos trabalhos publicados, onde predominam  

pessoas que vivem em condições precárias de vida como aqueles que injetam drogas, que não 

têm residência fixa e consomem álcool abusivamente, embora essa seja, agora, uma 

população em ascendência entre os novos casos de contaminação pelo VHC (BRASIL, 2019). 

Trabalho realizado por Souza (2015) relatou que o maior fator de risco para 

contaminação pelo VHC, registrado nos prontuários do NEF, foi o compartilhamento de 

aparelhos reutilizáveis (48% dos casos), seguido pelo compartilhamento de seringas (44%), 

não necessariamente para injetar drogas, mas também, para o uso de polivitamínicos em 

atletas. O terceiro fator mais prevalente foi o histórico de transfusão sanguínea, antes de 1993 

(37%). Além disso, esse estudo comprovou que houve uma taxa de abandono das pessoas 

com hepatite C, no NEF, de 67,7% entre os anos de 1995 a 2013. 

Essa taxa foi avaliada, no presente estudo, e corresponde a 63,3% (366 pessoas), entre 

os anos de 1995 a 2017. Embora permaneça em valores inaceitáveis, houve uma redução de 

3,7%, o que, provavelmente, está relacionada à contratação via concurso público, de mais 3 

médicos para o NEF, em outubro de 2012 e abril de 2013, aumentando, assim, a oferta de 

consultas em hepatologia no estado do RN, embora ainda seja consideravelmente insuficiente. 

Motivos do abandono relatados pelas pessoas com hepatite C, no presente estudo, 

foram relacionados ao acesso ao serviço, atendimento hospitalar inadequado, 

desconhecimento acerca da gravidade da doença e aos motivos pessoais. Mas, durante a 

revisão da literatura observamos que poucos estudos têm enfatizado as razões que levam as 

pessoas com hepatite C a abandonarem o seguimento contínuo nos ambulatórios 
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especializados em hepatites, no Brasil. Estudos qualitativos realizados por Barkhy et al 

(2016), na Arábia Saudita e na Inglaterra, por Poll, Allmark e Tod (2016) relataram as 

dificuldades encontradas para a continuidade do cuidado da pessoa com VHC. 

Entretanto, o foco desses estudos é a descontinuidade do tratamento medicamentoso, 

além disso, o perfil da população estudada é diferente daquela atendida no NEF, retratando o 

comportamento de pessoas com estilo de vida caótico, conforme descrevem os autores, 

quando se referem às pessoas que injetam drogas. O mesmo perfil foi relatado por Hermetet; 

Dubois et al, (2017), num estudo realizado na França. 

Para Mendes, Ralla e Vigani (2016), a dificuldade de adesão aos cuidados por pessoas 

portadoras de doenças crônicas é um problema conhecido. Em se tratando de doenças 

infectocontagiosas crônicas, em sua maioria assintomáticas, o HIV e o VHC compartilham 

algumas semelhanças, especialmente considerando a necessidade de monitoramento rigoroso. 

A literatura é ampla sobre a problemática do HIV e serviu de base para a avaliação de 

algumas questões relacionadas ao VHC. 

O acesso traduzido, principalmente, pela dificuldade na marcação de consultas foi o 

assunto mais enfatizado pelas pessoas que deixaram de vir ao NEF. O problema que se inicia 

nas UBS e demais portas de entrada do SUS e que não é exclusivo dos municípios do interior 

do estado, faz parte da realidade dessas pessoas que passam por uma verdadeira peregrinação, 

até chegarem ao serviço terciário especializado em hepatites no RN.  

As pessoas pontuaram fatores que estão diretamente relacionados ao alcance do 

atendimento no sistema público de saúde, alguns dos quais objetivos e internos ao mesmo, 

como o processo de referência ao serviço de hepatites virais do HUOL, outros relacionados à 

gestão municipal, como a disponibilização de transporte intermunicipal. Sendo assim, a 

opinião da maioria é que efetividade do acesso, no âmbito do SUS, deixa a desejar.  

Esses dados corroboram com o estudo elaborado por Travassos e Castro (2008)  sob as 

barreiras do acesso no SUS, que relata alguns fatores que vão além da marcação de consultas, 

como questões financeiras (custos para deslocamento até a unidade de saúde); organizacionais 

(qualidade de recursos humanos e tecnológicos, horário de funcionamento dos serviços, 

tempo de espera, acolhimento e tipo de profissional disponível). 

As marcações de consultas são feitas via Sistema Nacional de Regulação (SISREG) 

em 80% dos casos e 20% através do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários 

(AGHU/EBSERH), porém a oferta de consultas semanais é, consideravelmente, menor do que 

a demanda. Uma exceção dessa dinâmica de marcação é oferecida às pessoas encaminhadas 
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do banco de sangue do estado, Hemonorte, cujo agendamento da consulta é facilitado no 

NEF, por pactuação realizada há décadas entre a SESAP e o HUOL. 

Os gargalos existentes na rede de atenção às hepatites virais não são exclusivos do 

Brasil. Nos Estados Unidos, o termo utilizado para esse percurso terapêutico é cascata de 

cuidados e descreve todos os passos a serem seguidos, desde o diagnóstico até o tratamento. 

Uma metanálise realizada por Baligh; Yehia et al (2014) constatou que apesar da 

modernização do tratamento, um número pequeno de pessoas consegue a eliminação do VHC, 

devido a dificuldades encontradas em cada etapa do cuidado.  

 O atendimento no ambulatório do NEF para a pessoa com hepatite C compreende 

desde a chegada ao HUOL, no serviço de triagem no SAME, à recepção do NEF, até a 

consulta médica. Algumas pessoas relataram falhas em cada um dos setores descritos e isso 

proporcionou a desistência do acompanhamento no HUOL. Destaca-se nesse contexto a falta 

de um serviço de acolhimento e deficiência na relação médico-paciente.    

Ao pensar em ações de enfrentamento das dificuldades no atendimento anteriormente 

citadas, Franco e Mehry (2005) corrobora com a proposta de reorganização dos serviços de 

saúde, enfatizando que a produção do cuidado, deve compreender um processo de trabalho 

centrado no usuário, com práticas acolhedoras, capazes de produzir vínculo. Esse processo 

produtivo deve priorizar as tecnologias leves, ou seja, as tecnologias em que a relação pessoal 

compreende o foco da assistência aos usuários. 

Segundo os autores, a pessoa ao entrar em contato com o serviço de saúde, é 

conectado a este através de fluxos comunicantes por onde transitam ofertas, demandas, 

desejos, realizações de expectativas, satisfação de necessidades, formando a ideia subjetiva de 

que o serviço tem tudo a lhe ofertar e resolver o seu problema. É nesse momento, que a 

comunicação pode culminar numa relação de cuidado ou descuidado (FRANCO e MEHRY, 

2005). 

Para Cecílio (2001), além da simples adscrição a um serviço ou a inscrição formal em 

um programa: “vínculo é entendido como referência e relação de confiança. Significa o 

estabelecimento de uma relação contínua no tempo, pessoal, intransferível e calorosa, ou seja, 

um encontro de subjetividades.” 

Para Mattos (2008, p.348), o atendimento integral é aquele em que o encontro com o 

usuário é guiado pela capacidade do profissional de compreender o sofrimento que se 

manifesta e o significado mais imediato de suas ações e palavras. No contexto desse encontro 

concreto, deve-se evitar qualquer forma de redução de sujeitos a objetos: "deixar de vigiar e 
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controlar, para dar lugar à emancipação, à maior autonomia por parte dos sujeitos que sofrem 

ou que podem vir a sofrer."  

A estrutura própria do fazer em saúde, também, se reconstrói quando a base é a 

humanização, denominando-se Cuidado a essa conformação humanizada do ato assistencial.  

Esse conceito remete a uma atenção à saúde alicerçada na valorização do sentido existencial 

da experiência do adoecimento, físico ou mental, bem como às práticas de promoção, 

proteção e recuperação da saúde (AYRES, 2004). 

A hepatite C é uma doença que exige a atenção e a compreensão do profissional de 

saúde, com rápida identificação de situações que interfiram de forma significativa no sucesso 

do acompanhamento e da adesão ao tratamento. Assim, o estabelecimento de uma relação 

sólida entre o profissional e o paciente é imprescindível. 

Dentre as propostas da Política Nacional de Humanização (PNH) está um dispositivo 

tecnológico importante, o acolhimento, que é fundamentado numa escuta qualificada e no 

diálogo, não devendo ser confundido com pronto atendimento e recepção. Uma escuta de 

qualidade configura-se pela possibilidade de obter informações subjetivas da pessoa, suas 

demandas e expectativas, não somente dados objetivos que norteiam uma decisão terapêutica. 

Ainda de acordo com a Política Nacional de Humanização, MS (2010, p.19): 

o acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não pressupõe 

hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, 

angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” 

outrem em suas demandas, com responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo 

caso em questão. Desse modo é que o diferenciamos de triagem, pois ele não se 

constitui como uma etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em todos os 

locais e momentos do serviço de saúde. Colocar em ação o acolhimento, como 

diretriz operacional, requer uma nova atitude de mudança no fazer em saúde. 

 

O NEF não dispõe de um serviço de acolhimento como preconiza a PNH. Os pacientes 

são recebidos, no ambulatório, por recepcionistas que organizam o atendimento médico por 

ordem chegada e prioridades estabelecidas por lei, nos turnos da manhã e tarde, de segunda à 

sexta. De acordo com as orientações dessa política nacional, a classificação de risco deve ser 

feita por enfermeiros, a partir de critérios pré-estabelecidos, em conjunto com os médicos e os 

demais profissionais.  

A classificação de risco, no NEF, é realizada, informalmente, por técnicos de 

enfermagem dos turnos matutino e vespertino. Têm prioridade no atendimento, os idosos, 

pacientes com ascite volumosa, necessitando de paracentese de alívio e os que apresentam 

quadro de encefalopatia hepática. As duas enfermeiras do setor não são exclusivas do NEF, 

sendo responsáveis pelo o primeiro subsolo composto por diversas especialidades médicas e, 

portanto, não participam da triagem dos pacientes portadores de doenças hepáticas. 
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O desconhecimento acerca da gravidade da doença foi percebido na maioria das 

entrevistas realizadas, principalmente por se tratar de pessoas assintomáticas quanto ao VHC. 

Apesar de campanhas divulgadas na mídia, nota-se que pouco se sabia sobre a doença, bem 

como a importância de manter a vigilância das complicações da cirrose. Por seu curso 

silencioso, a pessoa que convive com o VHC tende a postergar a procura ao ambulatório de 

hepatites virais e, muitas vezes, isso só irá acontecer numa fase em que a doença já chegou ao 

estágio de cirrose com suas complicações (DOMINGUEZ, 2014).  

 Remetendo-se às pessoas que convivem com HIV, as quais compartilham 

semelhanças quanto a esse comportamento, um estudo realizado num hospital da cidade do 

Rio de Janeiro, Brasil, por Maya; Petersen et al (2005), sobre a percepção do paciente sobre a 

gravidade da doença, constatou que aqueles que experimentaram sintomas relacionados à 

AIDS, que percebem como graves, são geralmente mais aderentes ao tratamento do que as 

pessoas que nunca tiveram sintomas ou que consideram seus sintomas sem importância. 

Pesquisa publicada em abril de 2009, na revista brasileira de farmacologia, por Blat et 

al (2009) investigou a linha de cuidados do VHC e identificou os fatores associados à perda 

ou ausência do seguimento ambulatorial das pessoas diagnosticadas com o vírus da hepatite 

C, após doação de sangue, em hemocentro da cidade de São Paulo. Segundo a avaliação, 

cerca de 40% dos casos não receberam seguimento adequado. 

Ainda de acordo com as pesquisa, os motivos de um acompanhamento inadequado 

se deu pelo fato da não compreensão da necessidade de cuidados médicos por parte dos 

pacientes,71% dos casos, e pelas dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, 14% dos casos 

(BLAT et al, 2009). 

Cada uma dessas razões sugere a necessidade de se reconhecer o perfil das pessoas 

que desconhecem sua infecção para poder direcionar a uma educação apropriada, despertar-

lhe o autocuidado e reforça, ainda, a responsabilidade do profissional de saúde, que assiste à 

pessoa com VHC, em garantir que mensagens corretas sejam dadas e compreendidas.  

Segundo Campos (1994), deve fazer parte de qualquer processo terapêutico todo 

esforço voltado para aumentar a capacidade de autonomia do paciente, para melhorar seu 

entendimento do próprio corpo, da sua doença, de suas relações com o meio social e, em 

consequência, da capacidade de cada um em instituir normas que lhe ampliem as 

possibilidades de sobrevivência e qualidade de vida.  

Quantos aos motivos pessoais, inúmeros fatores colaboraram para o abandono do 

acompanhamento ambulatorial das pessoas com hepatite C, entre eles os distúrbios 

psiquiátricos como ansiedade e depressão, a dependência química, além de sentimentos que 



77 

 

envolvem o conviver com a VHC: medo de morrer ou de transmitir o vírus, o estigma 

provocado pela doença e rejeição familiar. 

Diversos estudos demonstram razões importantes para a não adesão ao tratamento e 

seguimento ambulatorial tanto para pessoas que vivem com HIV, com VHC ou com os dois 

vírus, associadamente. Transtornos psiquiátricos, consumo excessivo de álcool e uso ativo de 

drogas têm sido frequentemente mencionados como importantes barreiras ao tratamento entre 

pacientes co-infectados pelo HIV / VHC, bem como entre pacientes mono-infectados pelo 

VHC (NUNES, 2006). 

 Mendes-Corrêa, M.C et al (2010) citam a depressão como um dos diagnósticos 

mais frequentes entre todos os transtornos psiquiátricos, nessas populações e que interfere, 

drasticamente, na adesão às terapias propostas e acompanhamento a longo prazo. Segundos os 

autores, a instituição de terapia antidepressiva pode melhorar a adesão das pessoas aos 

serviços de saúde, que é a chave para o sucesso do tratamento antirretroviral no caso do HIV e 

que pode ser aplicada para as pessoas com infecção crônica pelo VHC. 

Os sentimentos das pessoas com VHC receberam atenção especial, dentre os motivos 

pessoais, principalmente, por se tratar de um estudo qualitativo, que tem como característica 

entender os problemas, através da realidade narrada por cada participante da pesquisa. 

Algumas doenças infecciosas crônicas como HIV, as hepatites virais B e C, a hanseníase e a 

tuberculose (TB) são conhecidas por carregaram tradicionalmente um estigma, que pode ser 

descrito como um processo dinâmico de desvalorização que deprecia significativamente um 

indivíduo na opinião de outros.  

Das entrevistadas emergiram relatos de situações dramáticas em que o diagnóstico 

da doença interferiu nas relações conjugais e familiares, determinando em alguns casos a 

exclusão da pessoa do convívio social. Esses fatos culminaram, muitas vezes, em angústia, 

tristeza e preocupação. E essas mesmas dificuldades fizeram com que essas pessoas vissem na 

fé uma alternativa de apoio, conforto e esperança. 

Um estudo qualitativo realizado por Sousa e Cruvinel (2008) num hospital de 

doenças infectocontagiosas em Goiânia, Brasil, propôs-se a desvelar os sentimentos das 

pessoas com hepatite C relacionados à infecção e suas conseqüências: sofrimento e 

impotência frente à infecção; luta e dificuldades enfrentadas; e fé como força motivadora. 

De acordo com as autoras, compreender o que a pessoa VHC traz implícito na árdua 

peregrinação desde o diagnóstico até tratamento da hepatite C, constitui elemento essencial 

para a garantia da qualidade de um atendimento individualizado, valorizando o ser humano 

como ser holístico em detrimento da visão reducionista e tecnocrática. 
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As discussões acerca do problema do abandono no NEF entre as equipes que 

assistem às pessoas com VHC (enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos, 

recepcionistas do ambulatório e da marcação de consultas) traduziram-se em preocupações. 

Dentro do contexto do cuidado à pessoa com VHC, foram encontradas dificuldades que 

perpassavam por dimensões tanto relacionadas às pessoas com hepatite C, quanto 

relacionadas aos serviços de saúde.  

 As preocupações incluíram: dificuldade de acesso, desconhecimento acerca da 

doença, deficiência de um serviço de acolhimento e o vínculo inexistente, relatadas também, 

pelas pessoas entrevistadas. Além das condições socioeconômicas da pessoa com hepatite C, 

o desconhecimento da magnitude do problema pela gestão estadual e municipal e falta de 

resolutividade e da equidade no atendimento. Essas questões rementem à importância da 

avaliação da efetividade dos princípios do SUS no RN. 

 A universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é 

direito de todos e dever do Estado e, assim, os indivíduos devem ter acesso a consultas, à 

realização de exames, tratamentos e internações nas instituições de saúde, sejam elas públicas 

ou privadas (BRASIL, 1990). Entretanto, o serviço ambulatorial, que é considerado um 

serviço de média complexidade, continua sendo pouco acessível na especialidade de 

hepatologia, que é exclusiva do HUOL no RN.  

O problema é agravado se a pessoa com hepatite C, na fase mais avançada da doença, 

desenvolver cirrose ou CHC e necessitar de transplante hepático, um serviço de alta 

complexidade, indisponível no RN. Além disso, essa dificuldade de cobertura na assistência 

ganha peso maior, quando são consideradas as desigualdades sociais e regionais evidentes 

entre os municípios do Estado. 

A integralidade da assistência à pessoa com a hepatite C deve ser realizada de forma 

contínua, iniciando-se antes mesmo do diagnóstico, no aconselhamento, que é função da 

atenção básica de saúde e, assim, na existência de um diagnóstico positivo, realizado, ainda na 

UBS, pelo enfermeiro, este indivíduo deve ser acompanhando durante todo o curso de sua 

enfermidade (BRASIL, 2019). O abandono do seguimento do NEF, reflete a fragilidade em 

todos os níveis da rede de atenção às hepatites virais preconizada pelo MS. 

Sousa e Cruvinel (2008) relatam que, do diagnóstico ao tratamento, a pessoa com 

hepatite C passa por uma verdadeira odisseia. Pelas falas dos participantes da pesquisa em um 

hospital de Goiás, Brasil, que também pode ser adaptada à realidade das pessoas do HUOL, 

esta odisseia é traduzida pelo percurso burocrático do serviço público e pela  centralização da 



79 

 

assistência, implicando deslocar-se para um centro de referência para tratamento/ 

acompanhamento, acrescidos pela falta de resolutividade do problema o que gera insatisfação. 

Esse processo foi discutido na reunião entre os profissionais médicos e foi reportado 

que um dos motivos da desistência do seguimento ambulatorial está no fato da pessoa ter que 

percorrer longos quilômetros, a partir da sua cidade de origem, para ser atendida num 

ambulatório especializado em hepatites virais, localizado num hospital federal, quando, na 

realidade, deveria ser assistida na atenção básica, como ocorre, por exemplo, com as pessoas 

com tuberculose e HIV. 

O princípio da equidade no SUS baseia-se no reconhecimento das diferenças nas 

condições de vida e saúde e nas necessidades de cada pessoa, considerando que o direito à 

saúde passa pelo entendimento sobre a diversidade. Os profissionais do NEF consideram que 

há desigualdade no atendimento das pessoas com VHC, muitas vezes, pela necessidade de ser 

criar uma agenda extra para atender a demanda de casos mais complexos, outras pela 

realização de consultas de menor urgência intermediadas por amigos ou funcionários do 

HUOL. 

Trabalho realizado por Cavalcante e Silva (2016) analisou o contexto da Tuberculose 

(TB) e as condições de trabalho das enfermeiras que cuidam das pessoas com TB nas UBS, na 

cidade do Natal/RN e constatou que o problema da equidade é presente, desde a atenção 

básica. Conseguir uma consulta com um especialista para a pessoa acometida por essa 

infecção foi considerado moroso, exigia deslocamentos e, algumas vezes, as enfermeiras 

usavam contatos com profissionais amigos para conseguirem o atendimento especializado. 

Além disso, as autoras observaram que a rede de atenção à pessoa com TB é 

desarticulada e isso interfere no controle dessa infecção. Esse problema, também, é enfrentado 

pelo profissional que lida com VHC. A desestruturação da rede é notável na dinâmica que 

envolve o fluxo para realização dos exames diagnósticos e consultas médicas especializadas. 

Um problema que engloba a UBS, os laboratórios de análises clínicas, as clínicas 

especializadas em exames de imagem e o HUOL. 

As condições socioeconômicas em que vivem as pessoas com hepatite C foi motivo de 

inquietação das equipes de saúde, de forma que um contexto de vida marcado pela carência de 

recursos financeiros decorrente do desemprego, que se expressa, por exemplo, na dificuldade 

de acesso ao NEF por ausência de um meio de transporte, a baixa escolaridade interferindo na 

compreensão da doença, compromete diretamente o processo do cuidado da pessoa com 

VHC. 
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Estudo realizado sobre a Farias; Oliveira e Luz (2019) analisou as hepatites virais no 

Brasil, a partir dos seus territórios. Observando a territorialização das hepatites B e C na 

região Norte, onde várias hipóteses foram aventadas, acredita-se que a alta incidência ocorreu 

devido à vacinação em massa para febre amarela com materiais não descartáveis e nas 

décadas de 40 e 50, além das lancetas reutilizáveis para diagnóstico de malária. 

Os autores, no entanto, afirmam que outros fatores podem ter agido indiretamente 

nesse processo de territorialização das hepatites, dentre eles escolaridade e renda  interferindo 

fortemente nos resultados de saúde, uma vez que efeitos do nível de instrução podem se 

manifestar na percepção dos problemas de saúde, na capacidade de entendimento das 

informações sobre saúde e na adesão aos procedimentos terapêuticos e os efeitos da 

distribuição de renda podem se manifestar nos padrões de consumo e na utilização dos 

serviços de saúde (FARIAS, OLIVEIRA e LUZ, 2019) 

De acordo com a legislação brasileira, o conceito ampliado de saúde é definido pelas 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, 

lazer, acessos aos serviços de saúde, condições psicológicas e comportamentais, dentre outras, 

cabendo ao Estado a garantia das condições necessárias para o alcance da mesma (BRASIL, 

1990). Neste aspecto, os determinantes sociais de saúde influenciam a ocorrência de 

problemas de saúde como a hepatite C, como também, interferem nos fatores de risco na 

população. 

A questão das doenças transmissíveis requer constante atualização dos planos de 

erradicação a nível mundial. A OPAS está mapeando todas as enfermidades na região das 

Américas para avaliar estatísticas e investigar causas socioambientais dos surtos. Assim, o 

novo marco será constituído por 4 linhas de atuação: serviços de saúde integrados; geração, 

análise e disseminação de estratégias robustas; abordagem dos determinantes ambientais e 

sociais; e a integração com a atenção básica à saúde (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018). 

Em maio de 2018, o DIAHV/MS reuniu coordenadores de 26 estados e Distrito 

Federal responsáveis pela gestão dos programas das Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), HIV/Aids e das Hepatites Virais, com o objetivo de alinhar e fortalecer as ações 

articuladas em todo país, na expectativa do cumprimento das metas estabelecidas pela OPAS, 

sob fiscalização da OMS. No caso das hepatites virais, foi apresentado o Plano mundial de 

erradicação da hepatite C, até 2030 (BRASIL, 2018c). 

Os médicos que assistem às pessoas com VHC no NEF relataram questões que vão 

além dos procedimentos técnicos, dentre elas a deficiência da erradicação da doença, nos 24 
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anos de existência do serviço. E afirmaram que, antes de testarem mais “populações-chave”, 

conforme orienta a OMS, faz-se necessário resolver, primeiro, o problema interno do 

absenteísmo, realizar a atualização dos contatos das pessoas com VHC para a busca ativa, não 

esquecendo da convocação do grande número de casos suspeitos ainda não diagnosticados. 

Levando-se em consideração a necessidade de otimização das informações acerca da 

hepatite C para as pessoas assistidas no NEF, os especialistas expressaram que se sentem 

sobrecarregados, com tempo de consulta insuficiente para se tirar todas as dúvidas e que se 

houvesse uma equipe multiprofissional, oficialmente constituída, e um serviço de acolhimento 

hábil, esse problema poderia ser solucionado. Alguns sugeriram a elaboração de panfletos 

atualizados e com linguagem acessível visando minimizar essa questão da desinformação. 

Estudo realizado por Schilkowsky et al (2011) com médicos que cuidam de pessoas 

com HIV na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, encontrou um perfil semelhante aos dos 

profissionais do NEF. Todos concordaram que um diálogo positivo entre a pessoa e o seu 

médico assistente ajuda a aumentar e manter a adesão ao tratamento.  

No entanto, frequentemente, relataram uma sobrecarga de trabalho, não sendo possível 

avaliar as necessidades ou preocupações que possam afetar a adesão ao uso dos antivirais. 

Para diminuir essa dificuldade, optaram por encaminhar seus pacientes para outros 

profissionais de saúde como aconselhadores ou enfermeiros, que apresentavam maior 

disponibilidade de tempo e habilidades necessárias para dialogar com essas pessoas. 

 No que diz respeito à pessoa com HIV e se reproduz para o VHC, a diversidade de 

fatores envolvidos com o cuidado dessa população torna bastante complexa e de grande 

responsabilidade a tarefa dos serviços especializados. Uma vez conhecidas as suas 

vulnerabilidades, fica estabelecido um espaço de intervenção para o incremento da adesão a 

ser exercido pela equipe de saúde, através da elaboração de estratégias de apoio a estas 

pessoas, visando a melhoria do seu bem-estar tanto emocional quanto social 

(SCHILKOWSKY et al, 2011). 

Para isso é imprescindível a atuação de uma equipe multiprofissional inserida e 

comprometida no cuidado, cujas ações ultrapassem as paredes dos consultórios do HUOL. 

Fontana e Kronfol (2004) reforçam que quando as pessoas se sentem acolhidas e observam 

que suas necessidades e preocupações estão sendo abordadas, provavelmente, responderão 

bem ao tratamento e terão melhor adesão aos cuidados instruídos pela equipe de saúde. Uma 

constatação desse fato foi relatada por algumas pessoas entrevistadas as quais se sentiram 

valorizadas e agradeceram a convocação para a retornarem ao NEF. 
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A equipe de enfermagem citou exemplos de atitudes positivas e bem-sucedidas 

realizadas pelos profissionais que cuidam das pessoas com doenças inflamatórias intestinais, 

no Núcleo de Infusão de Imunobiológicos (NIMB) do HUOL. Essas pessoas recebem infusão 

de medicamentos, mensalmente, e a falha de uma aplicação pode causar sérios problemas de 

saúde. Para isso, uma equipe comprometida com a causa é responsável por alertá-los, através 

de ligações telefônicas, sobre a data da vinda ao hospital, como também, tentar solucionar 

problemas que possam interferir no comparecimento. 

Os médicos especialistas e residentes, por sua vez, elogiaram a organização e a 

dinâmica da assistência do serviço de transplante hepático num hospital universitário do 

Ceará, Brasil, e do serviço de hepatites virais de um hospital de Lisboa, Portugal. A 

comparação entre um serviço de alta complexidade que funciona plenamente, em um estado 

vizinho ao RN, sendo um dos maiores centros transplantadores do país, com um de média 

complexidade como o HUOL, que esbarra em questões burocráticas organizacionais, os fez 

refletir que algo urgente precisa ser feito e que a equipe precisa se mobilizar diante dessa 

situação. 

 Sobre o hospital de Lisboa, local de estágio de uma médica residente e de uma das 

especialistas, relata-se o exemplo da resolutividade no tratamento da hepatite C, em três idas 

ao ambulatório. Cita-se a ação da equipe multiprofissional (enfermeiros, farmacêuticos, 

psicólogos) como primordial para o êxito do serviço, desde o acolhimento, orientações sobre a 

terapêutica e acompanhamento pós-tratamento. Ao médico cabe a responsabilidade de 

prescrever as medicações e checar os exames conforme o protocolo e, em conjunto com os 

demais membros da equipe, decidir a melhor estratégia de tratamento. 

A equipe médica do NEF achou viável o exemplo do hospital acima citado em que a 

pessoa, ao dar entrada no serviço, passa por três momentos educacionais, recebendo panfletos 

explicativos lidos pela equipe: o primeiro tratando do diagnóstico, o segundo sobre o 

tratamento medicamentoso e realização de exames, e o terceiro sobre a cura e necessidade de 

seguimento contínuo. Nesse momento, houve o entusiasmo de todos em colaborarem com a 

elaboração de uma linha de cuidados em hepatite C no HUOL e da criação da equipe 

multiprofissional do NEF.  

O PCDT descreve as atribuições ideais para uma equipe multidisciplinar especializada 

em cuidar das pessoas com hepatites virais crônicas: apoiar e orientar todas as pessoas; 

garantir a continuidade do cuidado desde o encaminhamento inicial e durante o tratamento; 
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preparar a pessoa para possíveis efeitos negativos do tratamento e apoiá-lo ao longo do que 

pode ser um período desafiador (BRASIL, 2019). 

Além disso, oferecer alternativas diversificadas de atendimento, flexibilidade de 

horário e cuidado multidisciplinar; estabelecer fluxo diferenciado para pessoas com maiores 

dificuldades; ofertar esquemas personalizados da administração dos medicamentos, adaptados 

à rotina e aos hábitos de vida de cada pessoa. 

A abordagem multidisciplinar é essencial para promover o cuidado integral ao 

paciente, proporcionando individualização na abordagem e contribuindo para a 

adequada adesão ao tratamento. O estabelecimento de vínculo entre a equipe de 

saúde e o usuário é fundamental para a adesão e é influenciado pela linguagem, a 

atitude do profissional de saúde e o tempo da consulta, entre outros fatores 

(BRASIL, 2019). 

 

Embora enfrentem dificuldades relacionadas à sua execução, os médicos assistentes e 

a equipe de enfermagem do NEF buscam realizar as atividades indicadas no PCDT, 

demonstrando envolvimento para alcance do sucesso no tratamento das pessoas com VHC e o 

fortalecimento do vínculo com o serviço. No entanto, a equipe ainda é fragmentada e não está 

consolidada, necessitando inclusive da participação de outros profissionais como assistentes 

sociais, nutricionistas e psicólogos. 

Estando a hepatite C incluída na Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis (de 

cinco a 74 anos de idade) por Intervenções do Sistema Único de Saúde e ainda subclassificada 

como reduzível por ações de promoção à saúde, adequada prevenção e controle da infecção, 

segundo Malta (2011), fica clara a importância de uma rede de atenção às hepatites virais que 

funcione efetivamente, utilizando-se o conhecimento para implementar ações que façam a 

diferença, e que produzam benefícios claros para as pessoas com VHC. 

Considerando os fundamentos da rede de atenção à saúde que trata da disponibilidade 

de recursos, suficiência e, especialmente, do acesso e da qualidade dos serviços, o 

profissionais do NEF afirmaram que há muito o que se evoluir, no estado do RN, para que se 

possa verdadeiramente assegurar uma atenção de excelência com rapidez e resolutividade, 

buscando-se evitar atrasos no diagnóstico e tratamento, potencialmente danosos à pessoa com 

hepatite C. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conhecer os motivos do abandono do acompanhamento ambulatorial no NEF/HUOL 

sob a perspectiva das pessoas com hepatite C e dos profissionais do serviço especializado que 

as assistem, por meio de um estudo qualitativo, utilizando os pressupostos da PCA, 

possibilitou uma compreensão singular de como esse processo estava acontecendo, quais os 

principais problemas do serviço e de que forma essas dificuldades estavam sendo enfrentadas 

para possibilitar um cuidado efetivo, possibilitando a cura e o seguimento contínuo da pessoa 

acometida pela doença. Essa compreensão permitiu o envolvimento da equipe 

multiprofissional e culminou na construção de uma linha de cuidados em hepatites virais do 

HUOL, embasada nas recomendações do PCDT 2019, visando uma mudança expressiva na 

realidade dessa população que tem sido negligenciada pelas autoridades públicas do Estado. 

A pesquisa, também, possibilitou a identificação de todas as pessoas com sorologia 

positiva para hepatite C, tantos os suspeitos como os com diagnóstico definitivo, entre maio 

de 1995 a dezembro de 2017, descreveu o perfil daqueles que abandonaram o NEF e 

confirmou uma taxa de abandono elevada. Esse contexto reflete que o cuidado à pessoa com 

VHC no serviço especializado, além das questões relacionadas às deficiências do sistema de 

saúde, envolve peculiaridades individuais e sociais e demanda da equipe multiprofissional um 

comprometimento e um envolvimento capazes de considerar, nas suas práticas, o contexto de 

vida dessa pessoa e do meio em que ela vive. 

Eliminar o vírus da hepatite C é uma das principais metas da OMS até 2030. O cenário 

epidemiológico do nosso país revela que essa infecção continua sendo a principal causadora 

de óbitos por hepatites, cerca de 78% dos casos, segundo o último boletim divulgado pelo MS 

(2018). O Plano de Eliminação da Hepatite C, no Brasil, foi aprovado pela Comissão Inter 

gestores Tripartite (CIT) em outubro de 2017, porém permanece como um grande desafio 

para ser colocado em prática em virtude de todos os embates e fragilidades encontradas na 

rede de atenção às hepatites virais, que não são exclusivas do Rio Grande do Norte.  

A maior barreira ao acompanhamento regular no NEF, elencada nesse estudo, 

chamou-se acesso, termo descrito em praticamente todas as entrevistas e nos grupos focais. 

Um problema não exclusivo do NEF nem do HUOL e sim uma dificuldade enfrentada em 

diversos serviços públicos especializados no nosso país, com ênfase na especialidade de 

hepatologia, onde é, na maior parte, exclusiva dos hospitais universitários. No RN, o cuidado 

à pessoa com VHC é compartilhado com os infectologistas, mesmo assim, a hepatite C 

permanece longe de ser erradicada no Estado. 
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A meta das organizações internacionais como a EASL e o CDC, reforçada pelas 

propostas OMS em 2019, é de que a pessoa seja submetida ao teste rápido e tenha a 

confirmação da infecção, nas UBS, como ocorre com as pessoas que vivem com HIV e outras 

infecções sexualmente transmissíveis, deixando casos mais complexos para os níveis mais 

elevados da rede. A desburocratização do tratamento e a modernização do arsenal terapêutico, 

com altas taxas de cura, favorecerá a descentralização do atendimento do nível terciário para a 

atenção básica. Até a consolidação desse projeto, é preciso que haja o envolvimento da gestão 

municipal, estadual e do HUOL na capacitação das equipes das ESF para assim, podermos 

somar esforços no combate ao VHC. 

Na dificuldade de encontrar-se estudos que tratassem do tema abandono de 

seguimento ambulatorial no contexto da hepatite C, tomou-se como base os estudos 

relacionados ao HIV e à TB, doenças que compartilham semelhanças de cronicidade e 

necessidade de acompanhamento a longo prazo. Assim, pode-se afirmar que diante da 

complexidade da demanda emanada das pessoas com VHC assistida nos serviços 

especializados em hepatites virais, frente aos limites e possibilidades do sistema de saúde 

vigente, fica evidente a necessidade de uma atuação multiprofissional na tentativa de evitar 

que o abandono aconteça. 

Diante disso, a pesquisa oferece sugestões e recomendações para otimização do 

atendimento no NEF como: atualização dos dados cadastrais dos prontuários das pessoas com 

hepatite C confirmada e das pessoas com suspeita dessa infecção; reestruturação do 

ambulatório de hepatites virais com criação de um serviço de acolhimento e ambulatórios 

específicos para tratamento e seguimento pós-tratamento; efetivação da equipe 

multiprofissional do NEF para realização de um trabalho de busca ativa e reinserção das 

pessoas com hepatite C e prevenção de abandono; realização de reunião com representantes 

da gestão do HUOL e dos setores de laboratório, imagem e farmácia para implantação das 

etapas da linha de cuidados em hepatite C e posterior divulgação à SESAP. 

Por fim, este estudo possibilitou-me uma experiência gratificante como estudante e 

médica. Por proporcionar a descoberta da pesquisa qualitativa e da PCA amplamente utilizada 

em enfermagem e pouco valorizada na medicina; por ter tido a experiência de aprender a 

conduzir entrevistas em profundidade com “pessoas com” e não com “pacientes portadores 

de” hepatite C; por poder ter a satisfação de ver a alegria nos rostos dos participantes da 

pesquisa ao serem convocados à retornar ao ambulatório; por ser apresentada à técnica de 

grupos focais e realiza-los com médicos e enfermeiros experientes. Por poder apresentar às 

estudantes de medicina e às médicas residentes a beleza da pesquisa qualitativa, enfatizando a 
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importância de se observar o ser humano nas suas particularidades e sentimentos; por ter 

procurado seguir a metodologia escolhida para a análise de dados e ainda ter muito o que 

aprender; por ter convivido com professoras, orientadoras enfermeiras que reforçaram a 

minha visão prévia da importância do trabalho em equipe e  por ter elaborado um produto 

técnico que, provavelmente, otimizará as práticas de cuidado à pessoa com VHC no HUOL.  
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APÊNDICE - A 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

(Pessoas com Hepatite C) 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Abandono do Acompanhamento 

Ambulatorial em Serviço de Referência do Estado do Rio Grande do Norte por pessoas 

com Hepatite C, que tem como pesquisador responsável Renata Quirino Costa da Silva. 

Esta pesquisa pretende identificar os pacientes portadores de hepatite C que deixaram 

de comparecer às consultas no Núcleo de Estudo do Fígado (NEF), por um período maior do 

que seis meses e os motivos do abandono do acompanhamento ambulatorial. 

O motivo que me leva a fazer este estudo é identificar o que determinou a 

descontinuidade do seu acompanhamento ambulatorial. Ao convocá-lo para a entrevista, 

pretendo reinseri-lo ao ambulatório de hepatites virais para que se mantenha em seguimento 

contínuo, como medida de prevenção de complicações futuras esperadas para os portadores de 

hepatite C crônica: cirrose e câncer de fígado. 

Caso você decida participar, concedendo entrevista, sobre seu conhecimento acerca da 

hepatite C, a necessidade de acompanhamento contínuo, e relatar os motivos das suas faltas às 

consultas, você estará contribuindo com a realização deste estudo. A entrevista levará cerca de 

10 minutos e haverá gravação de voz. 

Durante entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Poderá acontecer um desconforto como constrangimento ao responder às perguntas, o 

que será minimizado com o compromisso de manutenção do sigilo das informações coletadas, 

bem como, da sua privacidade. Você terá como benefício a possibilidade de contribuir para a 

melhoria do serviço e do acesso dos pacientes com hepatite C ao Núcleo de Estudo do Fígado, 

objetivo final dessa pesquisa. 

Rubrica do participante ___________     Rubrica do pesquisador _________ 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada por mim, no Núcleo de Estudos do Fígado 

(NEF-HUOL). 

Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Renata Quirino, Número 3342-5010. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Renata Quirino Costa da Silva. 

 

 

 

Rubrica do participante ___________     Rubrica do pesquisador __________ 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Abandono do acompanhamento ambulatorial em serviço público de referência 

do Rio Grande do Norte por pessoas com hepatite C e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ____/____/_____ 

 

___________________________________________   

           Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Abandono do Acompanhamento 

Ambulatorial em Serviço de Referência do Estado do Rio Grande do Norte por 

Portadores de Hepatite C declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

       Rubrica do participante ____________   Rubrica do pesquisador ___________ 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

 

Natal, ____/____/_____ 

 

 

___________________________________________ 

Renata Quirino Costa da Silva  
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          APÊNDICE - B                            

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

GRUPO FOCAL 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Abandono do Acompanhamento 

Ambulatorial em Serviço de Referência do Estado do Rio Grande do Norte por pessoas 

com Hepatite C que tem como pesquisador responsável Renata Quirino Costa da Silva. 

Esta pesquisa pretende identificar as pessoas que apresentam Hepatite C crônica que 

deixaram de comparecer às consultas no Núcleo de Estudo do Fígado (NEF), por um período 

maior que seis meses, entre maio de 1995 a dezembro de 2017 e os motivos do abandono 

acompanhamento ambulatorial. 

Ao realizar este estudo pretende-se identificar o que determinou a descontinuidade do 

acompanhamento ambulatorial das pessoas com Hepatite C. Nesse contexto, há necessidade 

de avaliar qual a percepção da equipe multiprofissional frente a esse problema encontrado no 

maior serviço de referência em hepatologia do Rio Grande do Norte. 

 Para isso faz-se necessário a realização de grupos focais incluindo os profissionais 

que estão em contato direta ou indiretamente com o público acima citado: encarregada do 

setor de regulação, da central de marcação de consultas, da recepção do SAME, 

recepcionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem do NEF e os médicos que realizam as 

consultas neste ambulatório. 

 Caso você decida participar, pretendo realizar a técnica de Grupo Focal, com duração 

de 1 hora, na sala de reuniões do primeiro subsolo, no setor de gastroenterologia. Haverá 

gravação de voz e registro das falas.  

Durante o grupo focal, a previsão de riscos é mínima, poderá acontecer algum 

desconforto como constrangimento ao responder às perguntas, o que será minimizado com o 

compromisso de manutenção do sigilo das informações coletadas, bem como, da sua 

privacidade. Você terá como benefício a possibilidade de contribuir para a melhoria dos 

serviços do Núcleo de Estudo do Fígado, objetivo final dessa pesquisa. 
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Durante todo o período da pesquisa, você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Renata Quirino, Número 3342-5010. Poderá, em qualquer fase da pesquisa, se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, sem nenhum prejuízo para você.     

   

           Rubrica do participante __________ Rubrica do pesquisador ___________      
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. Este 

documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Renata Quirino Costa da Silva Tavares. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Abandono do Acompanhamento Ambulatorial em Serviço de Referência do 

Estado do Rio Grande do Norte por pessoas com Hepatite C e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar.  

 

Natal, ____/____/_____ 

 

   _________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

           Rubrica do participante __________ Rubrica do pesquisador __________ 

 



101 

 

  

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES                                        

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Abandono do Acompanhamento 

Ambulatorial em Serviço de Referência do Estado do Rio Grande do Norte por pessoas 

com Hepatite C declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, _____/______/_______ 

 

                  ___________________________________________ 

Renata Quirino Costa da Silva  

 

 

 

 Rubrica do participante __________ Rubrica do pesquisador ___________    
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APÊNDICE - C 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada Abandono do Acompanhamento Ambulatorial em 

Serviço de Referência do Estado do Rio Grande do Norte por pessoas com Hepatite C 

poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por 

meio deste termo, a pesquisadora Renata Quirino Costa da Silva a realizar a gravação de 

minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta autorização foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora responsável da pesquisa Renata Quirino Costa da Silva Tavares e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _____/______/______. 

 

           ________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

                       ________________________________________________ 

Renata Quirino Costa da Silva  

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE - D    

 

INSTRUMENTO DE COLETA – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Roteiro de entrevista sobre hepatite C e abandono de acompanhamento ambulatorial 

 

1. DADOS PESSOAIS – Caracterização dos participantes do estudo 

➢ Nome:_________________________________________________________ 

➢ Número do prontuário:____________ 

➢ Data de nascimento:  _____/____/______       Idade: _________ 

➢ Sexo:   masculino ( )    feminino ( ) 

➢ Estado Civil: casado/a ( )   desquitado/a ou separado/a  judicialmente  ( )   

 viúvo/a ( )  divorciado/a ( )    solteiro/a ( )  

➢ Endereço:  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

➢ Telefone: ______________  

 

➢ Escolaridade: Sabe ler e escrever?    Sim ( )     Não ( )  

➢ Se Sim, qual foi o curso de nível mais avançado que frequentou?  

Creche, pré-escolar (maternal e jardim de infância), classe de alfabetização ( ) 

Alfabetização de jovens e adultos ( )       Ensino fundamental I ( ) 

Ensino fundamental II ( )                         Supletivo do ensino fundamental I ( ) 

Ensino médio ( )                                       Supletivo do ensino médio ( ) 

Superior de graduação ( )                         Especialização de nível superior ( ) 

Mestrado ( )                                              Doutorado ( ) 

➢ Profissão:_______________________ 

 

➢ Renda familiar mensal: até 1 salário mínimo ( )   2 a 3 salários mínimos ( )  4 a 5 

salários mínimos ( )  mais que 5 salários mínimos ( )  

 

➢ Número de moradores por domicilio: _____ 
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2. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS: 

 

➢ O que você entende sobre hepatite C? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

➢ Fale como foi que você ficou sabendo que tinha hepatite 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

➢ Fale sobre o seu atendimento aqui no NEF/HUOL 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

➢ Fale como é viver com essa doença 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Fale dos motivos que levaram você a deixar de comparecer às consultas no Núcleo do 

Estudo do Fígado por um período maior do que seis meses. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE – E                         

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

Roteiro para realização do Grupo Focal com equipe multiprofissional do Núcleo do Estudo do 

Fígado. 

 

INTRODUÇÃO DO TEMA: A hepatite C é segunda doença mais prevalente no Núcleo de 

Estudos do Fígado (NEF), sendo a primeira, a doença hepática alcoólica. Desde 2015, os 

novos antivirais disponibilizados no SUS aumentaram, significativamente, a possibilidade de 

cura dessa infecção.  O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da 

hepatite C preconiza o seguimento contínuo desses pacientes, mesmo após o tratamento e 

resposta viral sustentada, como medida de prevenção de complicações da cirrose e 

rastreamento do carcinoma hepatocelular.  

Segundo o PCDT, os pacientes devem comparecer ao serviço especializado em 

hepatites virais, no mínimo 2 vezes ao ano, não havendo intervalo maior do que seis meses 

entre uma consulta e outra. Ao longo dos anos, temos observado um alto índice de 

absenteísmo às consultas no NEF por esses pacientes. 

 

Diante do exposto: 

1. Fale a sua percepção em relação às dificuldades encontradas pelas pessoas com 

hepatite C na continuidade do acompanhamento ambulatorial. 

2. Fale sobre algumas alternativas para melhorar a assistência às pessoas com hepatite C 

que estão faltando às consultas 

3. Fale como a equipe multiprofissional pode desenvolver ações para a construção de 

vínculo com as pessoas com Hepatite C 
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APÊNDICE – F          

 

RELATÓRIO DE CÓDIGOS DAS ENTREVISTAS 

RELATÓRIO - ENTREVISTAS 

Relatório de Códigos 

Todos (56) códigos 

○ Acolhimento: Acredita não ser receptivo pela recepção 

2 Citações: 

5:5 Eu só acho que a recepção, para falar a verdade eles não são muito rec…… 

(2299:2480) - D 5: ENTREVISTA NÚMERO 5 280518 / 10:4 REJEIÇÃO DO POVO 

DA RECEPÇÃO que dificultou a minha vinda aqui. Eu vim…… (1691:2308) - D 10: 

ENTREVISTA NÚMERO 10 040618 

○ Acolhimento: Acredita ser receptivo pela recepção 

2 Citações: 

12:6 As meninas da recepção me recebem bem, inclusive eu digo que sou trans…… 

(1801:1920) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 / 15:3 Daqui eu não tenho nada de 

falar de vcs, muito pelo contrário. Nem daq…… (2451:2590) - D 15: ENTREVISTA 

NÚMERO 15 

○ Acolhimento: Satisfeito com o atendimento 

5 Citações: 

16:3 O atendimento aqui é bom. Toda vez que marcavam exame para mim eu vinha…… 

(1220:1571) - D 16: ENTREVISTA NÚMERO 16 / 17:3 Foi tranquilo. O atendimento foi 

rápido! Depois me encaminharam para o…… (553:1070) - D 17: ENTREVISTA 

NÚMERO 17 / 19:6 Eu vim encaminhada no Hemonorte. Meus atendimentos nesse 

hospital semp…… (2229:2459) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 / 20:6 Meu 

atendimento médico é legal. A dificuldade é para marcar. Eu marco…… (1859:2173) - D 

20: ENTREVISTA NÚMERO 20 / 21:3 Naquele tempo era muito difícil de conseguir 

vaga, mais do que hoje. N…… (2630:2883) - D 21: ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Conhecimento acerca da doença: Aprendeu após diagnóstico 

2 Citações: 

2:3 Antes de vir ao NEF, eu não sabia nada, também não sabia o que acontec…… 

(1285:1615) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 / 8:1 O que eu sei, é o que eu 
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olhei na internet, é uma coisa que normalmente…… (130:638) - D 8: ENTREVISTA 

NÚMERO 8 040618 

○ Conhecimento acerca da doença: Conhece um pouco 

11 Citações: 

5:1 O que eu entendi é que é um vírus crônico que não tinha cura, pelo men…… 

(117:209) - D 5: ENTREVISTA NÚMERO 5 280518 / 6:1 O que entendo é o que eu 

pesquisei. Eu tenho uma dúvida, por que é uma…… (403:608) - D 6: ENTREVISTA 

NÚMERO 6 280518 / 8:1 O que eu sei, é o que eu olhei na internet, é uma coisa que 

normalmente…… (130:638) - D 8: ENTREVISTA NÚMERO 8 040618 / 11:1 Eu 

entendo que é uma doença silenciosa, que se tratando, consegue cont…… (104:358) - D 

11: ENTREVISTA NÚMERO 11 040618 / 12:1 É uma doença que se não cuidar se 

agrava para cirrose e pode até ter C…… (246:419) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 

/ 13:1 O que foi me explicado que a minha não é transmissível, só se for pelo…… 

(109:273) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 / 14:1 O que eu sei sobre a minha doença 

é que ela afeta o fígado e que é tra…… (116:427) - D 14: ENTREVISTA NÚMERO 14 / 

15:1 Eu escuto muito pela TV. Uns dizem que é uma doença contagiosa que peg…… 

(373:538) - D 15: ENTREVISTA NÚMERO 15 / 16:1 Eu sei que ataca o fígado. Só isso 

que eu sei. Emagrece, eu perdi muit…… (111:222) - D 16: ENTREVISTA NÚMERO 16 

/ 17:1 Eu sei sobre uma infecção no fígado né? eu sabia mais...tem 3 tipos de…… 

(91:299) - D 17: ENTREVISTA NÚMERO 17 / 21:1  o dr , então ele deu uma explicação 

assim: que hepatite C é um vírus…… (256:735) - D 21: ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Conhecimento acerca da doença: Equipe profissional educou 

4 Citações: 

2:3 Antes de vir ao NEF, eu não sabia nada, também não sabia o que acontec…… 

(1285:1615) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 / 10:1 O que eu sei é o que me 

disseram lá no início, desde o hemonorte, que…… (88:312) - D 10: ENTREVISTA 

NÚMERO 10 040618 / 21:1 o dr  então ele deu uma explicação assim: que hepatite C é 

um vírus…… (256:735) - D 21: ENTREVISTA NÚMERO 21 / 21:4 Lá a gente teve 

algumas palestras para explicar a situação para a gent…… (3359:3640) - D 21: 

ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Conhecimento acerca da doença: Equipe profissional não educou 

6 Citações: 

1:10 Eu me tratei e em nenhum momento me explicaram o que era essa doença.…… 

(893:1058) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 3:9 sei como pega hepatite C e 

nem nunca foi explicado (1334:1383) - D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 6:10 

Nunca me foi dito porque é uma doença crônica, daí eu fui pesquisar...…… (490:683) - D 

6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 7:6 Ninguém nunca me disse! Também nem sei 

se tem cura, ninguém nunca me f…… (352:427) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 

280518 / 12:3 Na época eu não tinha muita noção do que era Hep C, também. Nem o 

médi…… (634:835) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 / 18:1 Eu vou falar a verdade. 



108 

 

Muito pouco em informaram. Inclusive, eu não e…… (139:516) - D 18: ENTREVISTA 

NÚMERO 18 

○ Conhecimento acerca da doença: Não entende a doença 

8 Citações: 

1:1 sou meia leiga, não vou mentir (220:249) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 

/ 2:1 A hepatite C era totalmente desconhecida pra mim (681:728) - D 2: ENTREVISTA 

NÚMERO 2 210518 / 3:4 Eu nem sei quais são os sintomas dela, como também tratar 

dela, alimen…… (634:922) - D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 5:8 Eu não sabia 

nem que existia esse tipo de doença! Quando eu descobri,…… (1247:1345) - D 5: 

ENTREVISTA NÚMERO 5 280518 / 7:1 Para falar a verdade para a sra eu não sei nada. 

Eu não sabia nem que…… (116:427) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 280518 / 9:1 

Mulher, eu sei que ela é silenciosa. Ela vai, né....quando se pensa qu…… (131:631) - D 9: 

ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 19:4 Bom, eu acho que eu peguei a hepatite C 

numa transfusão sanguínea que…… (1276:1550) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 / 

20:1 Eu não sei, bem dizer, quase nada, né? Só sei que eu tive, fiz o trata…… (223:325) - 

D 20: ENTREVISTA NÚMERO 20 

○ Conhecimento acerca da doença: Provocada através do álcool 

2 Citações: 

3:1 O que eu sei é que foi provocada através do álcool. Eu comecei cedo, t…… (329:539) 

- D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 15:1 Eu escuto muito pela TV. Uns dizem 

que é uma doença contagiosa que peg…… (373:538) - D 15: ENTREVISTA NÚMERO 

15 

○ Descoberta do diagnóstico: Doação de sangue 

5 Citações: 

9:2 Todo ano eu doava sangue, aí uma vizinha minha precisou, lá em Bauru e…… 

(710:934) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 10:2 Lá no hemonorte, que eu fui 

doar sangue e me disseram que estava com h…… (925:1026) - D 10: ENTREVISTA 

NÚMERO 10 040618 / 16:2 eu fui doar sangue para um amigo meu da PM. Quando 

pegaram meu sangue…… (434:675) - D 16: ENTREVISTA NÚMERO 16 / 17:2 Eu fui 

fazer uma transfusão de sangue e lá no hemocentro, eu recebi um…… (358:509) - D 17: 

ENTREVISTA NÚMERO 17 / 19:5 gente foi doar sangue. Mas, nunca me passou pela 

cabeça de eu doar san…… (1877:2128) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 

○ Descoberta do diagnostico: Durante procedimento médico 

7 Citações: 

1:2 Eu fiz uma cirurgia no fêmur em SP, porque na hora que eu nasci o médi…… 

(378:641) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 2:2 Num exame de sangue que eu 
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fui doar, foi detectado que eu tinha um vir (789:902) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 

210518 / 3:3 Eu descobri aqui no HUOL quando já cheguei pra me internar, porque 

eu…… (1063:1207) - D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 5:2 Normalmente, todo 

ano eu já ia ao médico para fazer um check-up sobre…… (388:849) - D 5: 

ENTREVISTA NÚMERO 5 280518 / 7:3 Eu descobri aqui no hospital, eu não sabia não. 

Foi feito no ambulatór…… (1627:1878) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 280518 / 

12:2 Porque na época em fazia hemodiálise e geralmente é feito todo tipo de…… 

(477:584) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 / 21:2 Eu estava na liga, sendo 

acompanhada pela dermatologista – Líquen plan…… (1434:1651) - D 21: ENTREVISTA 

NÚMERO 21 

○ Descoberta do diagnóstico: Exames de rotina 

7 Citações: 

6:3 Daí eu faço esse exame desde 2000, exames gerais. Mas, só em maio do a…… 

(2707:3003) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 8:2 Eu descobri por acaso. Eu 

tinha uma lista de exames de rotina, eu semp…… (991:1137) - D 8: ENTREVISTA 

NÚMERO 8 040618 / 11:2 Eu descobri com 40 e poucos anos, fui fazer um check-up, no 

que eu fui…… (1158:1583) - D 11: ENTREVISTA NÚMERO 11 040618 / 13:2 Aí ela 

passou muitos exames e num exame desse veio alterado, ela me en…… (688:843) - D 13: 

ENTREVISTA NÚMERO 13 / 14:2 Eu descobri com exame de rotina, porque eu fui ao 

médico e ele passou.…… (799:1084) - D 14: ENTREVISTA NÚMERO 14 / 18:2 Eu 

fiquei sabendo através de uns exames que eu vinha fazendo e acusou.…… (575:791) - D 

18: ENTREVISTA NÚMERO 18 / 20:2 Dr, que passou uns exames uma vez, faz tempo 

isso! Aí ele pediu 3…… (1054:1181) - D 20: ENTREVISTA NÚMERO 20 

○ Marcação de consultas: Dificuldades para marcar 

7 Citações: 

1:4 A marcação para o médico demora às vezes 4/6 meses e nisso foi passand…… 

(1499:1699) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 8:3 Por que é que e é essa 

dificuldade dos pacientes dos virais, porque é…… (1671:2042) - D 8: ENTREVISTA 

NÚMERO 8 040618 / 9:3 Eu acho que se tiver tratamento para a hepatite C é muito 

difícil, por…… (1106:1340) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 10:3 A 

primeira vez que eu vim, foi encaminhado pela assistente social do h…… (1074:1482) - 

D 10: ENTREVISTA NÚMERO 10 040618 / 15:2 ESTÁ SENDO DIFÍCIL AGORA, 

porque essa consulta já era para eu ter vind…… (1456:1685) - D 15: ENTREVISTA 

NÚMERO 15 / 20:3 As dificuldades que eu tive foi pra marcar, chegar aqui não ter 

vaga..…… (1444:1567) - D 20: ENTREVISTA NÚMERO 20 / 21:3 Naquele tempo era 

muito difícil de conseguir vaga, mais do que hoje. N…… (2630:2883) - D 21: 

ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Marcação de consultas: Não encontra dificuldades para marcar 

1 Citações: 



110 

 

12:4 A Qualidade do atendimento está boa, a cada 6 meses eu venho aqui, mas…… 

(1100:1324) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 

○ Marcação de consultas: Por meio de contatos 

6 Citações: 

1:3 por conhecimento falei com a amiga da minha irmã, que trabalha no Gise…… 

(1709:1847) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 5:4 “precisa marcar nada, é 

paciente da Dra X que a marca em agend…… (2143:2297) - D 5: ENTREVISTA 

NÚMERO 5 280518 / 6:4 Minhas marcações aqui no NEF foram através do dr Y. Eu 

ligava pra el…… (4081:4290) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 10:3 A 

primeira vez que eu vim, foi encaminhado pela assistente social do h…… (1074:1482) - 

D 10: ENTREVISTA NÚMERO 10 040618 / 17:4 A minha esposa é da área da saúde e 

ela tem um conhecimento com vários…… (1108:1348) - D 17: ENTREVISTA 

NÚMERO 17 / 20:5 Não foi muito difícil chegar aqui não. Eu fui pro médico até 

particula…… (1285:1441) - D 20: ENTREVISTA NÚMERO 20 

○ Motivos para o abandono: Acreditou que estava curado 

3 Citações: 

16:6 Eu fiz o tratamento faz tempo, aí depois que acabou EU NÃO SENTIA MAIS…… 

(3237:3382) - D 16: ENTREVISTA NÚMERO 16 / 17:5 Na época, eu não sei se 

disseram, acredito que sim, mas passou desperc…… (1864:2322) - D 17: ENTREVISTA 

NÚMERO 17 / 21:7 Ele me ligaram para fazer a biópsia e foi eu que não vim. Porque eu 

ac…… (3989:4190) - D 21: ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Motivos para o abandono: Burocracia 

2 Citações: 

14:4 Eles exigem um monte de exame, ainda não tem, aí fico doida nervosa de…… 

(4170:4311) - D 14: ENTREVISTA NÚMERO 14 / 14:6 Mas, é uma burocracia pra 

conseguir esses remédios. Às vezes chefa a pe…… (467:739) - D 14: ENTREVISTA 

NÚMERO 14 

○ Motivos para o abandono: Dependência de familiares 

4 Citações: 

3:5 Porque eu dependo da minha irmã, ela é muito ocupada. Ela já veio aqui…… 

(1724:1932) - D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 5:7 Sobre dificuldades... A 

dificuldade de vir aqui é a de trânsito, de mu…… (3703:3916) - D 5: ENTREVISTA 

NÚMERO 5 280518 / 7:7 Eu também na minha casa só tem minha esposa, e minha filha 

não tem tem…… (2834:3115) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 280518 / 19:1 Ai a 

minha irmã era quem ia, quase todos os dias e pedia pra marcar pr…… (573:795) - D 19: 

ENTREVISTA NÚMERO 19 
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○ Motivos para o abandono: Diagnóstico de depressão 

1 Citações: 

14:4 Eles exigem um monte de exame, ainda não tem, aí fico doida nervosa de…… 

(4170:4311) - D 14: ENTREVISTA NÚMERO 14 

○ Motivos para o abandono: Dificuldade de sair de casa por insegurança 

1 Citações: 

2:6 A gente se levanta cedo, na madrugada, já correndo o risco, vc sai na por…… 

(3793:4150) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 

○ Motivos para o abandono: Dificuldade na locomoção 

2 Citações: 

5:7 Sobre dificuldades... A dificuldade de vir aqui é a de trânsito, de mu…… (3703:3916) 

- D 5: ENTREVISTA NÚMERO 5 280518 / 7:5 Eu só tenho problema mais de vir para o 

hospital. Eu venho mais porque eu…… (3888:4039) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 

280518 

○ Motivos para o abandono: Dificuldade na marcação de consultas 

2 Citações: 

11:3 Na época, eu me afastei devido às dificuldades.... o processo era lento…… 

(1908:2111) - D 11: ENTREVISTA NÚMERO 11 040618 / 18:7 É como eu lhe disse, 

devido à necessidade, eu procurei o plano de saú…… (6241:6566) - D 18: 

ENTREVISTA NÚMERO 18 

○ Motivos para o abandono: Dificuldade para marcação de consultas no posto 

5 Citações: 

1:7 Eu não voltei para o NEF porque achei dificuldade das marcações que de…… 

(3430:3511) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 2:5 Então, eu não vim aqui, 

porque o nosso problema todinho é esse sistema…… (2428:2819) - D 2: ENTREVISTA 

NÚMERO 2 210518 / 14:7 O que houve é a dificuldade! Vc vai para um posto no bairro 

que eu mor…… (5545:5868) - D 14: ENTREVISTA NÚMERO 14 / 15:7 é vcs, eu digo 

péssimo pela demora e eu só vim hoje, porque não foi pe…… (1690:1850) - D 15: 

ENTREVISTA NÚMERO 15 / 19:10 eu também desisti. Não vou mais! Mas, o médico 

de lá disse: a Sra. prec…… (763:1016) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 

○ Motivos para o abandono: Dificuldade para marcação no HUOL 
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10 Citações: 

8:6 Muitas vezes, eu recorri a Dr e ele colocava: URGENTE. Aí eu ch…… (4280:4684) - 

D 8: ENTREVISTA NÚMERO 8 040618 / 8:7 Procurei, várias vezes, e todas as vezes 

que eu vim diziam: tá de féri…… (3726:4169) - D 8: ENTREVISTA NÚMERO 8 

040618 / 9:8 Eu tentei vir aqui, mas não consegui. Aí eu fui ao posto a médica deu…… 

(3763:4111) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 10:4 REJEIÇÃO DO POVO 

DA RECEPÇÃO que dificultou a minha vinda aqui. Eu vim…… (1691:2308) - D 10: 

ENTREVISTA NÚMERO 10 040618 / 12:9 A DIFICULDADE encontrada é a marcação, 

porque antes no início, a gente…… (1922:2180) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 / 

13:8 quando eu vim, ela me deu os exames para eu voltar em maio (2018), aí…… 

(4482:4895) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 / 15:6 ESTÁ SENDO DIFÍCIL 

AGORA, porque essa consulta já era para eu ter vind…… (1456:1684) - D 15: 

ENTREVISTA NÚMERO 15 / 16:8 Na marcação, se estiver marcando, marca. Se não 

estiver, eles mandam v…… (1573:1845) - D 16: ENTREVISTA NÚMERO 16 / 18:9 

Naquela época, as coisas eram mais rápidas, hoje está mais lento. Marc…… (1043:1229) 

- D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 / 20:4 A dificuldade é para marcar. Eu marco a 

consulta e o exame de sangue n…… (1891:2138) - D 20: ENTREVISTA NÚMERO 20 

○ Motivos para o abandono: Equipe profissional não esclarece retornos 

4 Citações: 

1:8 Quando acabou o tratamento no Giselda, o médico não falou mais nada. E…… 

(3653:4051) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 1:11 Porque eu não sabia que 

eu tinha que voltar para aqui, novamente. Eu es…… (2745:2928) - D 1: ENTREVISTA 

NÚMERO 1 210518 / 6:7 Não foi dito que era de 6/6meses, mas sabia que tinha que ter 

um acomp…… (5178:5368) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 16:7 Quando 

eu terminei o tratamento ninguém me disse que era pra ficar vin…… (3662:3936) - D 16: 

ENTREVISTA NÚMERO 16 

○ Motivos para o abandono: Espera de um novo medicamento 

1 Citações: 

5:6 Eu estava esperando a nova medicação de março de 2015 a maio de 2016.…… 

(3321:3603) - D 5: ENTREVISTA NÚMERO 5 280518 

○ Motivos para o abandono: Esquece retornar 

2 Citações: 

16:5 Eu passei ali na marcação, ele mandou vir marcar em março, EU ESQUECI.…… 

(3074:3236) - D 16: ENTREVISTA NÚMERO 16 / 17:5 Na época, eu não sei se 

disseram, acredito que sim, mas passou desperc…… (1864:2322) - D 17: ENTREVISTA 

NÚMERO 17 

○ Motivos para o abandono: Internação em clínica para dependente químico 



113 

 

1 Citações: 

18:8 AS INTERNAÇÕES EM CLÍNICAS ME FIZERAM AFASTAR DE PROCURAR 

TRATAR A HEP…… (6685:6852) - D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 

○ Motivos para o abandono: Mal atendimento por médico 

2 Citações: 

7:2 Eu não vim mais, porque como estava falando com a Sra., eu não gostei d…… 

(632:1215) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 280518 / 13:7 OUTRA COISA QUE EU 

FIQUEI ASSIM, FOI QUE EU FUI NO POSTINHO DE SAÚDE À…… (3752:4152) - 

D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 

○ Motivos para o abandono: Mudança de equipe 

1 Citações: 

7:4 É porque eu vim aqui, quem me tratava de mim saiu, aí botaram uma médi…… 

(2138:2419) - D 7: ENTREVISTA NÚMERO 7 280518 

○ Motivos para o abandono: Passou a ter autocuidado 

3 Citações: 

2:7 Essa é a dificuldade do acesso ao médico!!! Em todos os setores. Marca…… 

(4492:4770) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 / 3:11 Por mim, do jeito que 

estava, pelo jeito que está, eu achei que não pr…… (1933:2015) - D 3: ENTREVISTA 

NÚMERO 3 210518 / 6:12 Eu estava viajando. Fazendo um trabalho em Assu. Mas, 

mesmo assim, eu…… (4469:4752) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 

○ Motivos para o abandono: Questões relacionadas a família 

1 Citações: 

9:5 Primeiramente, eu tenho minha mãe idosa que depende de mim. E eu comec…… 

(2097:2566) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 

○ Motivos para o abandono: Questões relacionadas ao trabalho 

5 Citações: 

6:9 Eu estava viajando. Fazendo um trabalho em Assu. Mas, mesmo assim, eu…… 

(4469:4605) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 9:5 Primeiramente, eu tenho 

minha mãe idosa que depende de mim. E eu comec…… (2097:2566) - D 9: 

ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 10:7 Eu trabalho com uma conselheira do TCE, 

sou motorista de carro oficial…… (3172:3526) - D 10: ENTREVISTA NÚMERO 10 

040618 / 11:3 Na época, eu me afastei devido às dificuldades.... o processo era lento…… 
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(1908:2111) - D 11: ENTREVISTA NÚMERO 11 040618 / 11:4 Mas, eu abandonei por 

trabalho. Mas, quando vc está focado, vc cria o…… (2355:2489) - D 11: ENTREVISTA 

NÚMERO 11 040618 

○ Motivos para o abandono: Vínculo com os profissionais que saíram 

1 Citações: 

11:6 Aí também, depois os médicos que me acompanharam aqui saíram, né? Se f…… 

(2873:3040) - D 11: ENTREVISTA NÚMERO 11 040618 

○ Permanecer no tratamento: Acha importante 

2 Citações: 

3:6 Eu continuo bebendo de vez em quando. Ontem mesmo, eu bebi. Eu acho im…… 

(2207:2354) - D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 21:8 eu pensava: vou fazer o 

que os médicos mandam, Deus deu conhecimento p…… (3506:3743) - D 21: 

ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Permanecer no tratamento: Continuou fazendo acompanhamento fora 

4 Citações: 

6:8 Eu tinha ideia que era de 6/6 meses, eu disse, não vou esperar esse te…… 

(5411:5626) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 18:4 eu não tive muito aqui 

porque estava com plano de saúde (1276:1330) - D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 / 

18:7 É como eu lhe disse, devido à necessidade , eu procurei o plano de saú…… 

(6241:6566) - D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 / 19:3 Eu fiquei muito magra, a coisa 

mais feia do mundo. Aí todo mundo já fi…… (1017:1213) - D 19: ENTREVISTA 

NÚMERO 19 

○ Permanecer no tratamento: Deseja continuar o tratamento 

6 Citações: 

3:8 Eu quero continuar meu tratamento aqui. E esse acompanhamento é para f…… 

(3606:3912) - D 3: ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 6:11 Eu estava tanto querendo 

conversar, como eu estou sem plano de saúde,…… (43:349) - D 6: ENTREVISTA 

NÚMERO 6 280518 / 9:7 Eu procurei, eles mandaram eu procurar a Hapvida, que é o 

nosso plano.…… (3204:3427) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 10:5 Eu vim 

várias vezes aqui já, queria até mostrar exames que me pediram,…… (2309:2509) - D 10: 

ENTREVISTA NÚMERO 10 040618 / 13:11 VONTADE DE TER VINDO, EU JÁ 

TINHA. Mas, também, sem os exames que ela…… (4896:5204) - D 13: ENTREVISTA 

NÚMERO 13 / 15:8 EU ESTAVA PREOCUPADA COM ISSO! Doida pra fazer outro 

exame pra saber s…… (2133:2229) - D 15: ENTREVISTA NÚMERO 15 



115 

 

○ Sentimentos acerca da doença: Desânimo para permanecer no tratamento 

1 Citações: 

11:5 E na época eu viajei...foi indo, foi indo, PERDI O ESTÍMULO E NÃO VIM…… 

(2797:2937) - D 11: ENTREVISTA NÚMERO 11 040618 

○ Sentimentos acerca da doença: Deseja se cuidar quando pensa no filho 

1 Citações: 

13:3 AH, EU JÁ PERDI MINHA MÃE, VOU MAIS NEM ME CUIDAR NÃO! Mas, eu 

pensei…… (875:1192) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 

○ Sentimentos acerca da doença: Indisposição para o trabalho 

1 Citações: 

2:8 Eu não aguentava trabalhar, porque estava com a hepatite e fazendo tra…… 

(189:293) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 

○ Sentimentos acerca da doença: Início difícil 

5 Citações: 

13:4 No começo, eu sofri muito, eu chorava, foi tanto como eu disse, eu vou…… 

(2039:2666) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 / 16:4 Eu fiquei nervoso quando soube 

e pensei: Ave Maria, como é que pode? E…… (1897:2092) - D 16: ENTREVISTA 

NÚMERO 16 / 18:5 AFF MARIA! Quando eu soube...DE MOMENTO EU NÃO 

SABIA, MAS FOI UM CHOQ…… (1366:1759) - D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 / 

19:7 Foi muito ruim (sorriu). Principalmente quando vc está no tratamento.E…… 

(2495:2683) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 / 21:5 Eu fiquei muito magra e fraca. 

Bastante debilitada. Não conseguia nem…… (2920:3113) - D 21: ENTREVISTA 

NÚMERO 21 

○ Sentimentos acerca da doença: Ligado a fé 

2 Citações: 

6:13 E só queria que quando eu morrer, fosse depois que minha mãe falecesse…… 

(6182:6498) - D 6: ENTREVISTA NÚMERO 6 280518 / 13:10 Foi pelo meu filho é que 

eu me cuidei, porque eu vi o sofrimento dele…… (3553:3749) - D 13: ENTREVISTA 

NÚMERO 13 

○ Sentimentos acerca da doença: Medo de desenvolver outras doenças 

3 Citações: 
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1:6 com medo de estar com câncer porque o resultado de que eu estava com u…… 

(2196:2420) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 12:7 É uma doença que se não 

cuidar se agrava para cirrose e pode até ter C…… (246:359) - D 12: ENTREVISTA 

NÚMERO 12 / 14:3 Foi nesse meio tempo que não tínhamos médicos em Santarém, mas 

eu fiqu…… (1249:1670) - D 14: ENTREVISTA NÚMERO 14 

○ Sentimentos acerca da doença: Medo de morrer 

4 Citações: 

1:5 Pensei: “Eu vou morrer esperando 1 ano para marcarem uma consulta!” Po…… 

(1967:2108) - D 1: ENTREVISTA NÚMERO 1 210518 / 5:3 Eu fiquei muito mal mesmo 

e ela foi e suspendeu. Só fiz 3 meses, meu c…… (1574:1741) - D 5: ENTREVISTA 

NÚMERO 5 280518 / 13:4 No começo, eu sofri muito, eu chorava, foi tanto como eu 

disse, eu vou…… (2039:2666) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 / 18:5 AFF 

MARIA! Quando eu soube...DE MOMENTO EU NÃO SABIA, MAS FOI UM 

CHOQ…… (1366:1759) - D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 

○ Sentimentos acerca da doença: Medo de realizar exames 

1 Citações: 

21:6 eu deixei pra lá. Foi em 2005. Quando eu vim pra cá foi dito que eu ti…… 

(1935:2102) - D 21: ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Sentimentos acerca da doença: Não deseja se cuidar por perda da mãe 

1 Citações: 

13:3 AH, EU JÁ PERDI MINHA MÃE, VOU MAIS NEM ME CUIDAR NÃO! Mas, eu 

pensei…… (875:1192) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 

○ Sentimentos acerca da doença: Rejeição pela família 

1 Citações: 

13:6 MINHAS IRMÃS TÊM MEDO DE IR LÁ EM CASA, não vão lá, não! (chorou). 

Ela…… (2667:3551) - D 13: ENTREVISTA NÚMERO 13 

○ Sentimentos acerca da doença: Sente raiva 

1 Citações: 

19:8 Meu marido...eu sofri muito preconceito. Lá tem uma clínica em Currais…… 

(2685:3482) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 

○ Sentimentos acerca da doença: Sente tristeza 
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1 Citações: 

19:8 Meu marido...eu sofri muito preconceito. Lá tem uma clínica em Currais…… 

(2685:3482) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 

○ Sentimentos acerca da doença: Sente-se angustiada 

2 Citações: 

9:4 Eu só tenho a curiosidade de saber como que está? Se avançou.... tipo…… 

(1821:1954) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 / 19:9 Eu reclamava muito da 

minha vida, mas eu parei de reclamar. Eu só vivi…… (1609:1773) - D 19: 

ENTREVISTA NÚMERO 19 

○ Sentimentos acerca da doença: Sofreu estigma 

2 Citações: 

2:9 Na minha casa eu separava tudo, tudo era separado num canto, não tinha…… 

(1652:1800) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 / 12:8 a gente tinha uma sala 

separada, não ficava junto com os outros pacien…… (741:836) - D 12: ENTREVISTA 

NÚMERO 12 

○ Sentimentos acerca da doença: Sofreu preconceito 

3 Citações: 

12:8 a gente tinha uma sala separada, não ficava junto com os outros pacientes…… 

(741:836) - D 12: ENTREVISTA NÚMERO 12 / 15:5 EU: Sofreu algum tipo de 

preconceito? Ahhh, mas menina, pensaram até…… (3296:3567) - D 15: ENTREVISTA 

NÚMERO 15 / 19:8 Meu marido...eu sofri muito preconceito. Lá tem uma clínica em 

Currais…… (2685:3482) - D 19: ENTREVISTA NÚMERO 19 

○ Viver com a doença: Desconhece seu estado de saúde 

1 Citações: 

9:4 Eu só tenho a curiosidade de saber como que está? Se avançou.... tipo…… 

(1821:1954) - D 9: ENTREVISTA NÚMERO 9 040618 

○ Viver com a doença: Medo de transmitir 

1 Citações: 

2:4 Na minha casa eu separava tudo, tudo era separado num canto, não tinha…… 

(1652:1799) - D 2: ENTREVISTA NÚMERO 2 210518 
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○ Viver com a doença: Sem dificuldades 

5 Citações: 

3:10 Eu levava a vida, como levava antes sem saber que tinha ela. (1208:1268) - D 3: 

ENTREVISTA NÚMERO 3 210518 / 8:4 Vamos esperar a medicação nova! Mas, sem 

sentir nada. Eu vinha fazer e…… (2715:2998) - D 8: ENTREVISTA NÚMERO 8 

040618 / 15:4 EU: E como a Sra. se sente? Eu, graças a Deus, me sinto bem porque se 

e…… (3036:3295) - D 15: ENTREVISTA NÚMERO 15 / 17:4 A minha esposa é da área 

da saúde e ela tem um conhecimento com vários…… (1108:1348) - D 17: ENTREVISTA 

NÚMERO 17 / 21:4 Lá a gente teve algumas palestras para explicar a situação para a 

gente…… (3359:3640) - D 21: ENTREVISTA NÚMERO 21 

○ Viver com a doença: Uso de drogas como escape 

1 Citações: 

18:5 AFF MARIA! Quando eu soube...DE MOMENTO EU NÃO SABIA, MAS FOI UM 

CHOQ…… (1366:1759) - D 18: ENTREVISTA NÚMERO 18 
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APÊNDICE – G                       

 

RELATÓRIO DE CÓDIGOS GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS DO NEF/HUOL 

Códigos 

Todos (36) códigos 

○ Ações MED da equipe multi na construção de vinculo: Contato telefônico com 

pacientes 

1 Citações: 

2:56 Então vão conhecer sua vida, como é seu histórico, como é a questão so…… 

(26392:26761) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Então vão conhecer sua vida, como é seu histórico, como é a questão social do 

paciente e vão ter um contato telefônico com eles. Então avisar quando é a consulta, 

mandar lembretes por mensagens, por notificações. Quando o paciente faltar a 

consulta ligar, saber o que aconteceu, tentar remarcar, e não deixar simplesmente o 

paciente se perder e voltar por conta própria. 

○ Ações MED da equipe multi na construção de vinculo: Entender os determinantes 

sociais de cada paciente 

1 Citações: 

2:62 é primordial, é essencial para os doentes, englobando ele como um todo…… 

(29817:29978) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

é primordial, é essencial para os doentes, englobando ele como um todo, vendo todas 

as questões que estão relacionadas a esse indivíduo do qual estamos cuidando.  

○ Ações MED da equipe multi na construção de vinculo: Equipe inserida e responsável 

pelo paciente 

7 Citações: 

2:52 a equipe multiprofissional desafogaria e deixaria o médico mais livre…… 

(24163:24296) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a equipe multiprofissional desafogaria e deixaria o médico mais livre para exercer 

ações que é imprescindível da conduta médica mesmo 

2:55 vários tipos de profissionais, atuando em várias frentes, e cada um at…… 

(25141:25460) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 
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vários tipos de profissionais, atuando em várias frentes, e cada um atuando dentro da 

sua alçada. Todos são importantes, então desde o acolhimento do paciente, a 

explicação de cada etapa que ele está vivendo, de forma mastigada e no momento 

certo ele vai saber cada coisa de acordo com cada etapa que ele está passando. 

2:58 é superimportante dividir com o médico, o paciente passar por outros…… 

(27940:28320) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

é super importante dividir com o médico, o paciente passar por outros profissionais 

pra entender efeitos colaterais de medicação com o farmacêutico, para ver a questão 

nutricional com o nutricionista, para ver a questão da assistente social para entender 

por que faltou, por que abandonou o tratamento, chamar pra junto pra que esse 

tratamento seja feito da melhor maneira possível 

2:59 a equipe ia ajudar nisso porque a gente quer saber o que acontece com…… 

(28425:28641) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a equipe ia ajudar nisso porque a gente quer saber o que acontece com o paciente 

além da doença, porém nem sempre a gente tem essa disponibilidade, saber o que é 

que está por trás, o que está havendo naquele momento.  

2:60 eu acho primordial um acompanhamento multiprofissional, isso descentra…… 

(29027:29413) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

eu acho primordial um acompanhamento multiprofissional, isso descentralizaria e 

personalizaria, como Alana bem colocou. Tanto no contexto educacional o paciente 

teria outros momentos de orientação com a assistente social, um seguimento de modo 

geral, não só da parte médica, mas sim de um contexto do paciente, porque a gente 

não está tratando só a doença, a gente está tratando o doente 

2:61 Eu quero destacar que nós já temos um modelo inicial, que é justamente…… 

(30029:30225) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu quero destacar que nós já temos um modelo inicial, que é justamente no vínculo, 

do compromisso da instituição que é a abertura de prontuário do NEF, que eu acho 

muito importante, já é um indício 

2:64 a equipe de enfermagem já faz uma explicação inicial e já faz esse vín…… 

(30297:30640) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a equipe de enfermagem já faz uma explicação inicial e já faz esse vínculo porque ele 

tem um registro específico no núcleo do fígado. Então eu acredito que a ideia seja 

ampliar, no mesmo momento, digamos, não adianta ele num dia ter a consulta com o 

médico, outro dia ter que vir pro nutricionista, outro dia ele ter que vir para o 

farmacêutico 

○ Ações MED da equipe multi na construção de vínculo: Mais profissionais 

3 Citações: 
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2:65 eu acho que realmente tem a necessidade de o paciente passar pelo nutr…… 

(30745:30993) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

eu acho que realmente tem a necessidade de o paciente passar pelo nutricionista, 

passar pelo psicólogo, passar pelo enfermeiro, eu não sei se é viável. Até mesmo aqui 

a gente só tem um enfermeiro no setor, ele já tá sobrecarregado com tanta coisa,  

2:68 NEF quando começou tinha uma assistente social, tinha uma nutricionist…… 

(32356:32610) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

NEF quando começou tinha uma assistente social, tinha uma nutricionista, tinha uma 

enfermeira, tem que ter uma enfermeira do NEF sim senhora, não é uma enfermeira 

pro ambulatório todo não. Tinha que ter uma estrutura física pra ter o serviço de 

referência 

2:69 Porque como você bem colocou, tem uma enfermeira para dar conta de esp…… 

(33688:33929) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Porque como você bem colocou, tem uma enfermeira para dar conta de 

especialidades aqui e serviços que estão funcionando. Eu estou enaltecendo ela aqui, 

ela faz o impossível, mas não dá conta desse assunto, aí, então tem que ter a equipe 

sim.  

○ Ações MED da equipe multi na construção de vinculo: Melhor acolhimento 

4 Citações: 

2:53 Mas é saber de onde ele vem, quais as dificuldades que ele tem de tran…… 

(24556:24788) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Mas é saber de onde ele vem, quais as dificuldades que ele tem de transporte, esse 

paciente em relação ao outro que tem hepatite C que é daqui do município a gente 

pode fazer alguma coisa a mais para que ele não abandone o tratamento. 

2:54 eu acho que ela ajudaria mais nesse sentido. E promover atividade de e…… 

(24907:25066) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

eu acho que ela ajudaria mais nesse sentido. E promover atividade de educação 

continuada em relação a própria doença e fornecendo mais esse acolhimento inicial. 

2:56 Então vão conhecer sua vida, como é seu histórico, como é a questão só…… 

(26392:26761) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Então vão conhecer sua vida, como é seu histórico, como é a questão social do 

paciente e vão ter um contato telefônico com eles. Então avisar quando é a consulta, 

mandar lembretes por mensagens, por notificações. Quando o paciente faltar a 

consulta ligar, saber o que aconteceu, tentar remarcar, e não deixar simplesmente o 

paciente se perder e voltar por conta própria. 



122 

 

2:67 a pergunta diz respeito a vínculo. Aí vínculo distingue, o paciente se…… 

(31843:32153) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a pergunta diz respeito a vínculo. Aí vínculo distingue, o paciente se sente acolhido, 

se sente fazendo parte, o vínculo distingue. Você sai da massa anônima e se torna 

alguém. É muito importante a identidade e o vínculo. Quem sou eu? Se não tiver 

vínculo a gente não está tratando de alguém, é algo indefinido. 

○ Ações MED da equipe multi na construção de vinculo: Reunião entre profissionais 

1 Citações: 

2:57 acrescentaria só que a equipe multiprofissional seria interessante faz…… 

(27291:27499) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

acrescentaria só que a equipe multiprofissional seria interessante fazer 

periodicamente reuniões entre os profissionais e os pacientes, até para a troca de 

experiência entre os pacientes, entre os profissionais,  

○ Ações MED da equipe multi na construção de vinculo: Reunião entre profissionais e 

pacientes 

1 Citações: 

2:57 acrescentaria só que a equipe multiprofissional seria interessante faz…… 

(27291:27499) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

acrescentaria só que a equipe multiprofissional seria interessante fazer 

periodicamente reuniões entre os profissionais e os pacientes, até para a troca de 

experiência entre os pacientes, entre os profissionais,  

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Abandono é subestimado 

1 Citações: 

2:51 Não tem em congresso, em publicação, sobre abandono. Você manda pra 

re…… (23421:23606) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS 

- NOVEMBRO 2018 

Não tem em congresso, em publicação, sobre abandono. Você manda pra revista pra 

falar sobre abandono, nós ouvimos rejeição, não sei quantas vezes dos editores. 

Abandono é problema sério 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Falta de medicamentos 

3 Citações: 

2:20 pacientes que não são tratados e que estão aguardando um tratamento e…… 

(8102:8358) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 
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pacientes que não são tratados e que estão aguardando um tratamento e devido a estar 

faltando as novas drogas, esses pacientes vão uma, duas, três vezes, sempre com 

aquela resposta: “está faltando a medicação. Já fui várias vezes à UNICAT e ainda 

não tem”.  

2:24 governo diante de uma situação de uma briga com a indústria farmacêuti…… 

(10456:10598) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

governo diante de uma situação de uma briga com a indústria farmacêutica, porque o 

preço é exorbitante e agora não tem remédio para as pessoas 

2:50 Agora está faltando remédio, não sei quantos pacientes que estão por r…… 

(22926:23166) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Agora está faltando remédio, não sei quantos pacientes que estão por receber remédio 

e nós temos que descentralizar e dizer quantas consultas a gente precisa para resolver 

o problema, porque se não vai continuar o mesmo problema de abandono.  

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Falta de resolutividade 

1 Citações: 

2:23 Esse número está estimado, da última vez que nós vimos era 67% o aband…… 

(10829:11063) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Esse número está estimado, da última vez que nós vimos era 67% o abandono. Por 

que isso? Porque falta compreensão e falta resolutividade. E a resolutividade não é só 

nossa daqui do grupo, é do sistema, da secretaria do estado de saúde. 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Gestores não compreende as 

demandas 

1 Citações: 

2:22 Também a compreensão dos gestores. Os gestores eles compreendem o 

assu…… (9559:9847) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS 

- NOVEMBRO 2018 

Também a compreensão dos gestores. Os gestores eles compreendem o assunto? Não, 

não compreendem porque se compreendessem eles tornavam o assunto fácil, numa 

consulta você sair com um remédio, resolutivo. Pelos protocolos mais novos, você 

está ainda criando muita regra, com muitos exames.  

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Grande demanda de pacientes 

1 Citações: 

2:47 mas os nossos ambulatórios de hepatologia dos hospitais universitários…… 

(21673:21895) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 
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mas os nossos ambulatórios de hepatologia dos hospitais universitários todos estão 

sobrecarregados. Aqui especificamente na nossa instituição, nós somos um serviço de 

referência perante a sociedade brasileira de hepatologia 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Inexistência de equidade 

1 Citações: 

2:15 A minha percepção é realmente que o grande problema está na acessibili…… 

(6692:7114) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

A minha percepção é realmente que o grande problema está na acessibilidade e na 

equidade. A gente realmente percebe muitas vezes que a gente está em um ambiente 

sigiloso, a gente pode falar isso que muitas vezes pessoas que tem influência, seja ela 

política ou qualquer tipo de influência, um conhecido, um colega que trabalha que 

consegue sem necessidade alguma uma consulta fora de marcação com a equipe de 

especialistas 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Marcação 

4 Citações: 

2:10 do fato da marcação que é mais complicada, mas daria para ser mais fácil…… 

(4621:4805) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

do fato da marcação que é mais complicada, mas daria para ser mais fácil porque a 

gente consegue marcar diretamente daqui, mas mesmo assim isso contribui com o 

absenteísmo dos pacientes. 

2:11 Eu resumiria tudo na dificuldade de acesso aos serviços, as consultas.…… 

(4867:5281) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu resumiria tudo na dificuldade de acesso aos serviços, as consultas. Com relação ao 

agendamento, tanto ao nível do município de Natal e especialmente no interior, 

dificuldade de acesso, a forma que o paciente chega até aqui, principalmente os 

pacientes do interior, as vezes a gente até agenda como uma consulta extra aí muitas 

vezes o paciente até falta essa consulta porque não consegue transporte para trazer.  

2:14 além de todo o problema do sistema de saúde que a gente tem da dificul…… 

(6440:6540) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

além de todo o problema do sistema de saúde que a gente tem da dificuldade de 

marcação dos pacientes  

2:16 pessoas que estão com encaminhamentos de 1 ano atrás como nós 

recebemos…… (7121:7323) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS 

MÉDICOS - NOVEMBRO 2018 
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pessoas que estão com encaminhamentos de 1 ano atrás como nós recebemos em 

primeira consulta, não conseguem vir ao serviço porque ficou impactado na marcação 

e uma consulta que não é uma cidade pactuada. 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Marcação via SAME 

1 Citações: 

2:2 No SAME existem dias específicos de marcação de consultas, ele (o paci…… 

(1479:1657) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

No SAME existem dias específicos de marcação de consultas, ele (o paciente) não 

pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento e marcar. Então é uma dificuldade 

que ele encontra  

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Marcação via SISREG 

4 Citações: 

2:1 acredito que o sistema em si, a dificuldade de o paciente ter acesso ao…… 

(1278:1441) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

acredito que o sistema em si, a dificuldade de o paciente ter acesso ao ambulatório 

especializado é uma das coisas que leva ao absenteísmo e a dificuldade de marcação 

2:4 A fama de como o sistema de marcação é posta no estado dificulta imens…… 

(2251:2493) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

A fama de como o sistema de marcação é posta no estado dificulta imensamente o 

acesso desses pacientes. Os que a gente vê que conseguem vir mais vezes por ano 

numa frequência maior, são aqueles em que a gente abre espaço para consultas extras  

2:6 essa questão da marcação, da dificuldade de acesso, de chegar a um hos…… 

(3229:3394) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

essa questão da marcação, da dificuldade de acesso, de chegar a um hospital 

especializado, um serviço terciário, é muito difícil, principalmente quem vem do 

interior. 

2:18 nesses quase dois anos em que estou aqui como residente, a principal d…… 

(7803:7894) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

nesses quase dois anos em que estou aqui como residente, a principal dificuldade é o 

acesso. 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Paciente assintomático 

4 Citações: 
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2:3 Os pacientes conseguem uma porcentagem negativação e muitos são assint…… 

(1737:2014) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Os pacientes conseguem uma porcentagem negativação e muitos são assintomáticos 

quando conseguem. Ele não tem provavelmente uma compreensão de como funciona 

a doença e o fato de ele estar negativado, ele não dá importância ao seguimento pra 

acompanhar as complicações da cirrose. 

2:5 pacientes que tratam com fibrose leve, moderada, avançada e com cirros…… 

(2796:3131) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

pacientes que tratam com fibrose leve, moderada, avançada e com cirrose, e boa parte 

desses pacientes dependendo do grau de fibrose vai ser assintomático, não vai 

compreender a doença como um todo, a história natural, a evolução e sendo assim 

diante das dificuldades de marcação impostas pelo sistema, eles vão acabar desistindo 

de vir. 

2:8 Outro ponto é o paciente que não se sente doente, ele não percebe a gr…… 

(3685:3981) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Outro ponto é o paciente que não se sente doente, ele não percebe a gravidade de uma 

doença infecciosa crônica que pode chegar a virar uma cirrose. Então eu acho que ele 

não percebe isso, ele “ah, não estou sentindo nada” então ele acredita que só aquele 

exame positivo não significa muita coisa.  

2:13 a grande problemática é o paciente tem dificuldade tanto no acesso e a…… 

(6076:6329) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a grande problemática é o paciente tem dificuldade tanto no acesso e as vezes até 

dificuldade de compreensão na sua totalidade da doença. O paciente muitas vezes é 

assintomático e só tem a preocupação as vezes maior quando tem as complicações da 

cirrose. 

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Paciente desconhece doença 

6 Citações: 

2:3 Os pacientes conseguem uma porcentagem negativação e muitos são assint…… 

(1737:2014) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Os pacientes conseguem uma porcentagem negativação e muitos são assintomáticos 

quando conseguem. Ele não tem provavelmente uma compreensão de como funciona 

a doença e o fato de ele estar negativado, ele não dá importância ao seguimento pra 

acompanhar as complicações da cirrose. 

2:5 pacientes que tratam com fibrose leve, moderada, avançada e com cirros…… 

(2796:3131) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 
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pacientes que tratam com fibrose leve, moderada, avançada e com cirrose, e boa parte 

desses pacientes dependendo do grau de fibrose vai ser assintomático, não vai 

compreender a doença como um todo, a história natural, a evolução e sendo assim 

diante das dificuldades de marcação impostas pelo sistema, eles vão acabar desistindo 

de vir. 

2:8 Outro ponto é o paciente que não se sente doente, ele não percebe a gr…… 

(3685:3981) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Outro ponto é o paciente que não se sente doente, ele não percebe a gravidade de uma 

doença infecciosa crônica que pode chegar a virar uma cirrose. Então eu acho que ele 

não percebe isso, ele “ah, não estou sentindo nada” então ele acredita que só aquele 

exame positivo não significa muita coisa.  

2:13 a grande problemática é o paciente tem dificuldade tanto no acesso e a…… 

(6076:6329) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a grande problemática é o paciente tem dificuldade tanto no acesso e as vezes até 

dificuldade de compreensão na sua totalidade da doença. O paciente muitas vezes é 

assintomático e só tem a preocupação as vezes maior quando tem as complicações da 

cirrose. 

2:19 eu vejo a compreensão dos pacientes que já foram tratados sendo ou não…… 

(7905:8043) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

eu vejo a compreensão dos pacientes que já foram tratados sendo ou não cirróticos de 

não entender a necessidade do acompanhamento contínuo. 

2:21 Mesmo diante da mídia, do que foi veiculado, mas a compreensão que é u…… 

(9262:9498) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Mesmo diante da mídia, do que foi veiculado, mas a compreensão que é uma doença 

que pode evoluir para câncer, que pode evoluir para o transplante hepático, tem um 

custo altíssimo para o sistema, essa compreensão não é de todo do doente.  

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Perfil socioeconômico 

3 Citações: 

2:7 Do ponto que eu vejo também é a questão de transporte, de acesso de ci…… 

(3433:3619) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Do ponto que eu vejo também é a questão de transporte, de acesso de cidades do 

interior que não tem pactuação, demora a conseguir chegar, conseguir uma consulta 

no serviço de hepatologia. 

2:9 A consulta poderia até estar marcada, mas é que transporte naquele dia…… 

(4311:4527) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 
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A consulta poderia até estar marcada, mas é que transporte naquele dia o paciente não 

conseguia vir, aí aparecia as vezes aqui qualquer dia e tinha que remarcar a consulta 

porque já tinha um limite de pacientes extras 

2:11 Eu resumiria tudo na dificuldade de acesso aos serviços, as consultas.…… 

(4867:5281) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu resumiria tudo na dificuldade de acesso aos serviços, as consultas. Com relação ao 

agendamento, tanto ao nível do município de Natal e especialmente no interior, 

dificuldade de acesso, a forma que o paciente chega até aqui, principalmente os 

pacientes do interior, as vezes a gente até agenda como uma consulta extra aí muitas 

vezes o paciente até falta essa consulta porque não consegue transporte para trazer.  

○ Dificuldade no acompanhamento MED ambulatorial: Realização de exames 

2 Citações: 

2:12 E a dificuldade de acesso aos exames complementares com exceção da car…… 

(5417:5776) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

E a dificuldade de acesso aos exames complementares com exceção da carga viral, da 

genotipagem, que a gente tem encaminhado diretamente para o laboratório central e 

os laboratoriais de bioquímica como o hepatograma que ele consegue marcar aqui, 

mas especialmente com imagem, realmente há uma dificuldade grande, de modo que 

muitas vezes eles deixam até de vir. 

2:17 a teoria é muito bonita mas na prática não funciona, desde as coisas m…… 

(7450:7660) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

a teoria é muito bonita, mas na prática não funciona, desde as coisas mais 

insignificantes como o agendamento de consultas até a parte de exames de alta 

complexidade, então isso dificulta muito o nosso trabalho.  

○ Melhoria na assistência MED: Ambulatório especializado 

1 Citações: 

2:30 também eu acredito que facilitar o acesso reservando um ambulatório só…… 

(13761:14080) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

também eu acredito que facilitar o acesso reservando um ambulatório só para esse 

tipo de paciente, o paciente de hepatites virais, mas que realmente seja mais 

facilitado, portas abertas para quem vem de fora com exame positivo, um Anti HCV 

positivo consiga marcar diretamente no próprio hospital sem que tenha burocracia. 

○ Melhoria na assistência MED: Atendimento em atenção básica 

1 Citações: 
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2:48 que é de erradicar, é de tirar do serviço de referência Hepatite C e c…… 

(22026:22218) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

que é de erradicar, é de tirar do serviço de referência Hepatite C e colocar para 

tratamento lá na atenção básica, com médico clínico, no programa de saúde da família 

resolvendo essa questão aí 

○ Melhoria na assistência MED: Atuação da equipe multi profissional 

3 Citações: 

2:31 Em relação a compreensão, eu acredito que uma equipe multiprofissional…… 

(14140:14513) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Em relação a compreensão, eu acredito que uma equipe multiprofissional que 

explique a situação, que explique as dificuldades para o paciente não desistir do seu 

tratamento e explicando também as consequências da não aderência ao tratamento 

que podem chegar a cirrose, o hepatocarcinoma, então para que o paciente saia 

entendendo a sua doença e não desista de tentar a cura.  

2:40 Com relação a compreensão, a gente tem aqui exemplos no hospital de se…… 

(17686:17882) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Com relação a compreensão, a gente tem aqui exemplos no hospital de setores que 

são multintegrados, multiprofissionais que facilitam a abordagem desses pacientes e a 

compreensão em sua totalidade.  

2:45 no Ceará e lá o paciente, depois que passava pela consulta médica, pas…… 

(20521:20960) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

no Ceará e lá o paciente, depois que passava pela consulta médica, passava por um 

farmacêutico para explicar as medicações, tudo bem direitinho, passava por um 

psicólogo e pela equipe de enfermagem, porque é uma consulta muito extensa. Pra 

um médico dar conta de tudo, ter que falar tudo, sobrecarrega o médico e o paciente 

fica com muita informação. Então assim, tentar dividir com outros profissionais essa 

carga, porque é muita informação 

○ Melhoria na assistência MED: Controle interno de agenda 

2 Citações: 

2:25, Mas uma proposta seria a facilidade de acesso que vocês até já fazem... 

(11305:11704) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Mas uma proposta seria a facilidade de acesso que vocês até já fazem, já marcam 

consulta extra, já entendem esse paciente como um paciente diferenciado, que precisa 

de um retorno mais precoce do que outros, até nós como equipe médica, vocês já 

atuam dessa forma. E o hospital entender essa necessidade, facilitar o sistema de 

marcação para que esses pacientes consigam voltar de uma forma facilitada. 
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2:42 Eu acho que aqui a gente já faz uma alternativa que é a nossa agenda…… 

(18282:18778) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu acho que aqui a gente já faz uma alternativa que é a nossa agenda extra e eu não 

enxergo como isso possa ser ampliado sem a contratação de novos médicos, porque 

nós trabalhamos com um ambulatório superlotado onde uma consulta de hepatologia, 

principalmente nós que somos médicos residentes que queremos aprender a extrair 

todas as informações, a gente gasta no mínimo 50 minutos por doente, com uma 

população de um nível cognitivo que muitas vezes não é fácil de você extrair essas 

informações 

○ Melhoria na assistência MED: Linha de cuidado 

1 Citações: 

2:49 Então ele já vinha para cá com os exames feitos, a gente faria uma cons…… 

(22492:22892) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Então ele já vinha pra cá com os exames feitos, a gente faria uma consulta inicial para 

fazer uma aferição desses exames feitos e precisamos saber se ele é cirrótico ou não. 

Numa segunda consulta ele já sairia com o remédio, o remédio sendo distribuído aqui 

para não ficar exclusivamente em um único ponto e na terceira consulta a gente faria 

a aferição do resultado, ou a três meses ou a seis meses.  

○ Melhoria na assistência MED: Maior educação em saúde para os pacientes 

8 Citações: 

2:26 Então uma vez que ele entenda as dificuldades e uma vez que ele entend…… 

(12311:12519) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Então uma vez que ele entenda as dificuldades e uma vez que ele entenda o processo 

da doença como um todo, eu acho que a gente consegue pelo menos uma tentativa de 

contornar esse ponto da falta de compreensão. 

2:28 Com esse acompanhamento multiprofissional do começo ao fim, assim a ge…… 

(13110:13494) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Com esse acompanhamento multiprofissional do começo ao fim, assim a gente vai 

conseguir melhorar a questão da compreensão do paciente, de todo o processo seja 

burocrático seja de doença e vai permitir um fluxo de consultas e exames factível que 

ele realmente consiga seguir e que seja um número de vagas disponibilizados para 

isso que não sobrecarregue a equipe como a gente sofre aqui 

2:32 A elaboração de uma cartilha, um folder, ou um livrinho, algum tipo de…… 

(14514:14812) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

A elaboração de uma cartilha, um folder, ou um livrinho, algum tipo de publicação 

que o paciente possa levar para casa de uma linguagem fácil, que ele possa chegar em 
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casa com calma, entender o sistema, entender o que ele precisa fazer por conta da 

doença, acredito que facilitaria bastante também. 

2:37 Eu acho que o instrumento de uma cartilha, um folder com ilustração que…… 

(16358:16656) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu acho que o instrumento de uma cartilha, um folder com ilustração que ao final da 

consulta esse paciente recebesse. A gente as vezes até orienta alguns sites, mas nem 

sempre o paciente tem acesso a isso. Mas também ao final da consulta o folder 

explicando a importância da necessidade do seguimento 

2:41 Tem muitos pacientes com uma compreensão maior, mas alguns deles infel…… 

(17883:18099) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Tem muitos pacientes com uma compreensão maior, mas alguns deles infelizmente 

eles não entendem na sua totalidade. Então cartilhas, pôsteres explicativos, fazer essa 

educação em saúde continuamente é muito importante. 

2:43 Com relação a educação em saúde, essa prática de informativos é muito…… 

(19150:19225) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Com relação a educação em saúde, essa prática de informativos é muito válida 

2:46 Em relação à prevenção, campanhas em todas as unidades, com folders ex…… 

(21231:21510) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Em relação à prevenção, campanhas em todas as unidades, com folders explicativos, 

acho que também seria interessante, porque o único serviço que eu não vejo 

campanha sobre Hepatite C, B, é o nosso, e nos dois anos que eu estou aqui eu não 

vejo, então acho que seria interessante. 

2:66 os enfermeiros podem até realizar palestras, os pacientes geralmente c…… 

(31209:31496) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

os enfermeiros podem até realizar palestras, os pacientes geralmente chegam bem 

mais cedo do que os médicos, ah então vamos reunir, vamos marcar os dias das 

palestras, deixar uma coisa já agendada pro paciente saber tal dia, ah, sei lá, a cada 

dois meses tem uma palestra de orientação, a 

○ Melhoria na assistência MED: Maior integralidade 

2 Citações: 

2:34 Eu acho que com relação a questão socioeconômica, eu acho que seria um…… 

(15075:15501) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu acho que com relação a questão socioeconômica, eu acho que seria um pouco 

mais difícil de a gente ver isso porque isso é pactuação com a prefeitura, as vezes não 

tem carro. O paciente vem para a primeira consulta e depois tem que vir novamente 
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para ir ao LACEN e depois tem que vir novamente para mostrar o exame, então isso 

quando não se tem carro tem gente realmente muito humilde que não consegue pagar 

do próprio bolso.  

2:38 com relação a acessibilidade a gente sabe que é um ponto difícil que p…… 

(16692:17005) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

com relação a acessibilidade a gente sabe que é um ponto difícil que precisa da 

compreensão do gestor. Os pacientes realmente precisam dos transportes, não moram 

aqui em Natal, mas que moram a vários quilômetros de distância dependem dos seus 

gestores possibilitem um acesso a um tratamento e seguimento adequado.  

○ Melhoria na assistência MED: Maior número de profissionais 

2 Citações: 

2:42 Eu acho que aqui a gente já faz uma alternativa que é a nossa agenda…… 

(18282:18778) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Eu acho que aqui a gente já faz uma alternativa que é a nossa agenda extra e eu não 

enxergo como isso possa ser ampliado sem a contratação de novos médicos, porque 

nós trabalhamos com um ambulatório superlotado onde uma consulta de hepatologia, 

principalmente nós que somos médicos residentes que queremos aprender a extrair 

todas as informações, a gente gasta no mínimo 50 minutos por doente, com uma 

população de um nível cognitivo que muitas vezes não é fácil de você extrair essas 

informações 

2:44 os ambulatórios aqui são superlotados, são poucos hepatologistas e aqui…… 

(20050:20344) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

os ambulatórios aqui são superlotados, são poucos hepatologistas e aqui em Natal a 

gente é o único serviço especializado terceirizado que atende a patologia é o HUOL, 

para uma demanda muito grande. Então assim, não adianta ter o acesso de chegar 

aqui, acaba que o profissional fica sobrecarregado 

○ Melhoria na assistência MED: Maior número de vagas no HUOL 

1 Citações: 

2:28 Com esse acompanhamento multiprofissional do começo ao fim, assim a ge…… 

(13110:13494) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Com esse acompanhamento multiprofissional do começo ao fim, assim a gente vai 

conseguir melhorar a questão da compreensão do paciente, de todo o processo seja 

burocrático seja de doença e vai permitir um fluxo de consultas e exames factível que 

ele realmente consiga seguir e que seja um número de vagas disponibilizados para 

isso que não sobrecarregue a equipe como a gente sofre aqui 

○ Melhoria na assistência MED: Realização de exames no próprio hospital 
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1 Citações: 

2:33 Outra coisa seria o acesso aos exames. Se ele pudesse fazer os exames…… 

(14814:14993) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Outra coisa seria o acesso aos exames. Se ele pudesse fazer os exames dentro de um 

mesmo serviço e já ter mais agilidade para começar o tratamento, isso também 

facilitaria bastante 

○ Melhoria na assistência MED: Reconhecimento de pacientes prioritários 

1 Citações: 

2:36 Talvez se criar um instrumento em que o sistema reconheça aquele pacie…… 

(16014:16239) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Talvez se criar um instrumento em que o sistema reconheça aquele paciente como 

prioridade ou facilitar o seu acesso aos exames e o retorno, talvez como carimbo que 

facilitasse o acesso do paciente ao serviço que foi solicitado 

○ Melhoria na assistência MED: Rede de atenção 

1 Citações: 

2:35 Mas com relação a ter o acesso aqui, algum sistema que funcionasse com…… 

(15668:15991) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Mas com relação a ter o acesso aqui, algum sistema que funcionasse como o 

hemonorte em que algum paciente fosse encaminhado diretamente. No PSF vem uma 

sorologia, um Anti HCV positivo e ele conseguisse mandar diretamente para o centro 

de referência ou o Onofre Lopes ou ao Giselda, alguma coisa relacionada ao sistema 

do SUS 

○ Melhoria na assistência MED: Retorno marcado de imediato após a consulta 

1 Citações: 

2:39 Então talvez uma forma como já foi comentada de centralizar aqui no ho…… 

(17041:17420) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Então talvez uma forma como já foi comentado de centralizar aqui no hospital, a 

gente conseguir os exames, o paciente já sair na mesma consulta com a medicação, 

com os exames realizados, já diminuiria várias vindas desse paciente num mesmo 

serviço e talvez uma marcação mais direta, ou um carimbo, uma prioridade para esse 

paciente de hepatite C, dando seguimento de 6 em 6 meses. 

○ Melhoria na assistência MED: Retornos frequentes 

1 Citações: 
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2:29 A gente só consegue atender esses pacientes de forma extra quando a ge…… 

(13552:13755) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

A gente só consegue atender esses pacientes de forma extra quando a gente precisa 

que eles venham com maior frequência. Então a gente atende além da nossa demanda 

habitual esses extras que a gente propõe. 

○ Melhoria na assistência MED: Retornos marcados no HUOL 

2 Citações: 

2:25 Mas uma proposta seria a facilidade de acesso que vocês até já fazem,… 

(11305:11704) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Mas uma proposta seria a facilidade de acesso que vocês até já fazem, já marcam 

consulta extra, já entendem esse paciente como um paciente diferenciado, que precisa 

de um retorno mais precoce do que outros, até nós como equipe médica, vocês já 

atuam dessa forma. E o hospital entender essa necessidade, facilitar o sistema de 

marcação para que esses pacientes consigam voltar de uma forma facilitada. 

2:30 também eu acredito que facilitar o acesso reservando um ambulatório só…… 

(13761:14080) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

também eu acredito que facilitar o acesso reservando um ambulatório só para esse 

tipo de paciente, o paciente de hepatites virais, mas que realmente seja mais 

facilitado, portas abertas para quem vem de fora com exame positivo, um Anti HCV 

positivo consiga marcar diretamente no próprio hospital sem que tenha burocracia. 

○ Melhoria na assistência MED: Seguir fluxograma de esquipes especializadas 

1 Citações: 

2:27 Uma proposta seria que a gente seguisse mais ou menos o fluxo das unid…… 

(12583:12694) - D 2: CODIFICAÇÃO DO GRUPO FOCAL DOS MÉDICOS - 

NOVEMBRO 2018 

Uma proposta seria que a gente seguisse mais ou menos o fluxo das unidades de 

transplante hepático por exemplo.  
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APÊNDICE – H                       

 

RELATÓRIO DE CÓDIGOS GRUPO FOCAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

DO HUOL 

Relatório de Códigos 

Todos (29) códigos 

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Anamnese da enfermagem 

1 Citações: 

1:30 Eu acredito que na hora que você monta uma estratégia com uma equipe 

m…… (13385:13776) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

Eu acredito que na hora que você monta uma estratégia com uma equipe 

multiprofissional, então você consegue trabalhar vários fatores, como por exemplo a 

questão socioeconômica, que aí a parte social pode ser feita e outras ações... por 

exemplo: um contato telefônico pode ser feito a cada 3 meses por um enfermeiro, 

fazendo uma consulta, uma avaliação de enfermagem. Acho isso bem importante. 

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Busca ativa dos pacientes 

1 Citações: 

1:39 outra coisa que aqui no setor a gente tem na sexta à tarde a liga da p…… 

(16595:16927) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

outra coisa que aqui no setor a gente tem na sexta à tarde a liga da pneumo, que é um 

ambulatório específico onde os próprios residentes que ligam para os pacientes para 

eles virem para fazer o tratamento. Também seria uma ideia, que eu não sei se tem 

uma liga para esses pacientes com hepatites, um ambulatório específico de hepatite C 

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Contato telefônico com pacientes 

3 Citações: 

1:30 Eu acredito que na hora que você monta uma estratégia com uma equipe 

m…… (13385:13776) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

Eu acredito que na hora que você monta uma estratégia com uma equipe 

multiprofissional, então você consegue trabalhar vários fatores, como por exemplo a 

questão socioeconômica, que aí a parte social pode ser feita e outras ações... por 
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exemplo: um contato telefônico pode ser feito a cada 3 meses por um enfermeiro, 

fazendo uma consulta, uma avaliação de enfermagem. Acho isso bem importante. 

1:37 eu acho que esse prontuário do NEF é assim uma coisa fundamental para…… 

(15829:16110) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

eu acho que esse prontuário do NEF é assim uma coisa fundamental para obter todas 

as informações, ter o contato com o paciente para realmente ter esse feedback. Eu 

acho que é uma espécie de triagem muito boa que tem aqui dentro do ambulatório. Só 

precisa melhorar em algumas coisas. 

1:39 outra coisa que aqui no setor a gente tem na sexta à tarde a liga da p…… 

(16595:16927) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

outra coisa que aqui no setor a gente tem na sexta à tarde a liga da pneumo, que é um 

ambulatório específico onde os próprios residentes que ligam para os pacientes para 

eles virem para fazer o tratamento. Também seria uma ideia, que eu não sei se tem 

uma liga pra esses pacientes com hepatites, um ambulatório específico de hepatite. 

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Equipe inserida e responsável pelo 

paciente 

2 Citações: 

1:31 Eu acho que é mais ou menos o que eu disse anteriormente... pensar em…… 

(13845:14480) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Eu acho que é mais ou menos o que eu disse anteriormente... pensar em enfermeiro, 

técnico, recepcionista, assistente social, para que desse acolhimento a esse paciente, 

para que ele não ficasse vago nessa informação. "Vá lá na recepção principal, vá no 

SAME, vá no NEF, vá não sei aonde...". Então isso aí realmente ele fica "poxa, que 

dificuldade", pra um tratamento interno, específico, então acho que esse acolhimento 

tem que ser saindo do profissional, já tendo uma busca já por um assistente social, 

com uma recepcionista ou com alguém que fique responsável por aquele tratamento, 

que aí eu acho que ele realmente não vai abandonar. 

1:35 primeiro temos que fazer um grupo multiprofissional e a partir ele se…… 

(15181:15324) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

primeiro temos que fazer um grupo multiprofissional e a partir ele se reúne e delibera 

sobre as diretrizes para fazer o resgate desses pacientes 

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Melhor acolhimento 

1 Citações: 

1:36 A equipe realmente tem que ser feita para que o paciente tenha esse aco…… 

(15411:15799) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

A equipe realmente tem que ser feita pra que o paciente tenha esse acolhimento, 

apesar de que ele tem um certo acolhimento aqui quando ele chega, porque quando 

ele vai ser atendido eu já acompanhei algumas vezes quando ele vai fazer o cadastro 
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dele no NEF com Oneide, ou com outra pessoa, ela faz uma entrevista com ele né, na 

qual ela apura muitas coisas que ficam ali, no prontuário dele 

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Necessidades da equipe 

1 Citações: 

1:29 Primeiro, vamos formar uma equipe multiprofissional? Vamos saber o que…… 

(12570:13114) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Primeiro, vamos formar uma equipe multiprofissional? Vamos saber o que precisa 

nesse grupo para ter a equipe multiprofissional: assistente social, médico, 

enfermeiro... vamos formar? Temos os profissionais? Aí vamos trabalhar esses 

pacientes, vamos formar esse grupo, vamos saber o que precisa nesse grupo, como 

vai ser essa marcação, como vai ser esse retorno, como a gente vai dar esse suporte... 

a partir daí, desenvolvendo essa parte interna, nossa, burocrática, a partir daí essa é a 

saída pra trazer o paciente, para ficar com o paciente.  

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Parâmetros da equipe 

1 Citações: 

1:29 Primeiro, vamos formar uma equipe multiprofissional? Vamos saber o que…… 

(12570:13114) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Primeiro, vamos formar uma equipe multiprofissional? Vamos saber o que precisa 

nesse grupo para ter a equipe multiprofissional: assistente social, médico, 

enfermeiro... vamos formar? Temos os profissionais? Aí vamos trabalhar esses 

pacientes, vamos formar esse grupo, vamos saber o que precisa nesse grupo, como 

vai ser essa marcação, como vai ser esse retorno, como a gente vai dar esse suporte... 

a partir daí, desenvolvendo essa parte interna, nossa, burocrática, a partir daí essa é a 

saída pra trazer o paciente, para ficar com o paciente.  

○ Ações da equipe MULTI na construção de vinculo: Prontuário personalizado 

1 Citações: 

1:37 eu acho que esse prontuário do NEF é assim uma coisa fundamental para…… 

(15829:16110) - D 1: CODIFICAÇÃO DO GF EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

eu acho que esse prontuário do NEF é assim uma coisa fundamental para obter todas 

as informações, ter o contato com o paciente para realmente ter esse feedback. Eu 

acho que é uma espécie de triagem muito boa que tem aqui dentro do ambulatório. Só 

precisa melhorar em algumas coisas. 
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ANEXO A – LINHA DE CUIDADO EM HEPATITE C – PCDT 2019 

 

  

 


