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RESUMO

A hepatite A faz parte do grupo das chamadas “Doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado” (DRSAI). O município de Macapá tem 
bairros com elevada vulnerabilidade econômica, social e ambiental, o que torna necessário conhecer os padrões epidemiológicos das doenças 
associadas à falta de saneamento dentre as quais, a hepatite A. OBJETIVOS: Descrever a epidemiologia e a distribuição espacial dos casos de 
hepatite A no município de Macapá no período de 2014 a 2017. METODOLOGIA: Realizou-se estudo epidemiológico descritivo, de caráter 
retrospectivo e ecológico utilizando dados obtidos do Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Lacen, Amapá.  A partir dos endereços 
cadastrados foram obtidas as coordenadas latitude e longitude utilizando os recursos do Google Maps e Google Earth, os mapas de distribuição 
espacial foram elaborados na Secretaria de Meio Ambiente com base na carta cartográfica digital do Governo do Estado e Exército Brasileiro. 
RESULTADOS: Foram realizadas 3.027 sorologias de indivíduos oriundos dos diversos municípios do Estado, desses 870 apresentaram resultado 
reagente. Macapá foi o que apresentou o maior número de casos, ou seja, 627 (73,5%). Observou-se uma redução acentuada no número de casos 
no biênio 2016-2017 (81 casos) quando comparados com 2014-2015 (546 casos). A faixa etária mais acometida foi de 1 a 10 anos, seguida de 11 a 
20 anos e análise da distribuição espacial demonstrou que as maiores incidências ocorreram nos bairros da periferia que não eram abastecidos de 
forma regular com água tratada e/ou usavam poços amazonas e nos bairros próximos de áreas de ressacas. CONCLUSÃO: O município de Macapá 
apresenta diversos fatores sociais e ambientais que favorecem o aparecimento de doenças de transmissão hídrica tais como o grande número de 
pessoas que vivem em palafitas ou moradias insalubres, presença de lixo nas vias públicas, construção de fossas próximas a poços de água, rede 
de esgoto e abastecimento de água deficitária. Por isso, investimentos em infra-estrutura urbana são necessários para reduzir ainda mais os casos 
de hepatite A no município de Macapá. Espera-se que este trabalho contribua para o conhecimento científico e para ajudar os gestores no 
planejamento dos recursos para adoção de medidas de prevenção e controle dessa doença.
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