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Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 

a hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada 

por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras dro-

gas, além de doenças autoimunes, metabólicas e gené-

ticas. São doenças silenciosas que nem sempre apre-

sentam sintomas, mas quando aparecem podem ser 

cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjôo, vômitos, dor 

abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fe-

zes claras. 

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causa-

das pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, os vírus D e E, 

esse último mais frequente na África e na Ásia. Milhões 

de pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C e 

não sabem. Elas correm o risco de as doenças evoluí-
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rem (tornarem-se crônicas) e causarem danos mais gra-

ves ao fígado como cirrose e câncer. Por isso, é impor-

tante ir ao médico regularmente e fazer os exames de 

rotina que detectam a hepatite.  

Para saber se há a necessidade de realizar exames que 

detectem as hepatites observe se você já se expôs a al-

gumas dessas situações: 

• Contágio fecal-oral: condições precárias de sanea-

mento básico e água, de higiene pessoal e dos ali-

mentos (vírus A e E). 

• Transmissão sanguínea: praticou sexo desprotegido, 

compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, 

alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam 

(vírus B,C e D). 
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• Transmissão sanguínea: da mãe para o filho durante 

a gravidez, o parto e a amamentação (vírus B,C e D). 

No caso das hepatites B e C é preciso um intervalo de 

60 dias para que os anticorpos sejam detectados no e-

xame de sangue. 

A evolução das hepatites varia conforme o tipo de vírus. 

Os vírus A e E apresentam apenas formas agudas de 

hepatite (não possuindo potencial para formas crônicas). 

Isto quer dizer que, após uma hepatite A ou E, o indiví-

duo pode se recuperar completamente, eliminando o ví-

rus de seu organismo. Por outro lado, as hepatites cau-

sadas pelos vírus B, C e D podem apresentar tanto for-

mas agudas, quanto crônicas de infecção, quando a do-

ença persiste no organismo por mais de seis meses. 

As hepatites virais são doenças de notificação compul-

sória, ou seja, cada ocorrência deve ser notificada por 

um profissional de saúde. Esse registro é importante pa-

ra mapear os casos de hepatites no país e ajuda a tra-

çar diretrizes de políticas públicas no setor. 
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Em grande parte dos casos, as hepatites virais são do-

enças silenciosas, o que reforça a necessidade de ir ao 

médico regularmente e fazer os exames de rotina que 

detectam os vários tipos de hepatites.  

Geralmente, quando os sintomas aparecem a doença já 

está em estágio mais avançado. E os mais comuns são: 

• Febre. 

• Fraqueza. 

• Mal-estar. 

• Dor abdominal. 

• Enjôo/náuseas. 

• Vômitos. 

• Perda de apetite. 

Informativo > Hepatites virais > Quais são os sintomas? 

• Urina escura (cor de café). 

• Icterícia (olhos e pele amarelados). 

• Fezes esbranquiçadas (como massa de vi-

draceiro). 

Quais são os sintomas? 
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A hepatite A é uma doença contagiosa, causada 

pelo vírus A (VHA) e também conhecida como 

“hepatite infecciosa”. Sua transmissão é fecal-oral, 

por contato entre indivíduos ou por meio de água 

ou alimentos contaminados pelo vírus. Geralmen-

te, não apresenta sintomas. Porém, os mais fre-

quentes são: cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, 

febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, uri-

na escura e fezes claras. Quando surgem, costu-

mam aparecer de 15 a 50 dias após a infecção. 

Como as hepatites virais são doenças silenciosas, 

consulte regularmente um médico e faça o teste. 

O diagnóstico da doença é realizado por exame de 

sangue, no qual se procura por anticorpos anti-

Informativo > Hepatites virais > Hepatite A 

HAV. Após a confirmação, o profissional de saúde 

indicará o tratamento mais adequado, de acordo 

com a saúde do paciente. A doença é totalmente 

curável quando o portador segue corretamente to-

das as recomendações médicas. Na maioria dos 

casos, a hepatite A é uma doença de caráter be-

nigno. Causa insuficiência hepática aguda grave e 

pode ser fulminante em menos de 1% dos casos. 

PrevinaPrevinaPrevinaPrevina----sesesese    

A melhor forma de se evitar a doença é melhoran-

do as condições de higiene e de saneamento bási-

co, como por exemplo: 

• Lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar fraldas 

e antes de comer ou preparar alimentos. 

Hepatite A  
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mínima de 15 metros entre o poço e a fossa do 

tipo seca e de 45 metros, para os demais focos 

de contaminação, como chiqueiros, estábulos, 

valões de esgoto, galerias de infiltração e outros. 

• Caso haja algum doente com hepatite A em ca-

sa, utilizar hipoclorito de sódio a 2,5% ou água 

sanitária ao lavar o banheiro. 

No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, 

restaurantes e instituições fechadas, adotar medi-

das rigorosas de higiene, tal como a desinfecção 

de objetos, bancadas e chão utilizando hipoclorito 

de sódio a 2,5% ou água sanitária. 

Para tratar a água, basta ferver ou colocar duas 

gotas de hipoclorito de sódio em um litro de água, 

30 minutos antes de bebê-la, deixando o recipiente 

• Lavar bem, com água tratada, clorada ou fervi-

da, os alimentos que são consumidos crus, dei-

xando-os de molho por 30 minutos. 

• Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-

los, principalmente mariscos, frutos do mar e 

carne de porco. 

• Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e 

mamadeiras. 

• Não tomar banho ou brincar perto de valões, ria-

chos, chafarizes, enchentes ou próximo de onde 

haja esgoto a céu aberto. 

• Evitar a construção de fossas próximas a poços 

e nascentes de rios, para não comprometer o 

lençol d'água que alimenta o poço. Deve-se res-

peitar, por medidas de segurança, a distância 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite A 
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tampado para que o hipoclorito possa agir, tornan-

do a água potável para o consumo. Na ausência 

de hipoclorito de sódio, pode-se preparar uma so-

lução caseira com uma colher das de sopa de á-

gua sanitária a 2,5% (sem alvejante), diluída em 

um litro de água. 

Atualmente, o Sistema Único de Saúde disponibili-

za uma vacina específica contra o vírus causador 

da hepatite A. Mas esta vacina só é recomendada 

em situações especiais, como em pessoas com 

outras doenças crônicas no fígado ou que fizeram 

transplante de medula óssea, por exemplo. 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite A 
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Causada pelo vírus B (HBV), a hepatite do tipo B é uma 

doença infecciosa também chamada de soro-homóloga. 

Como o VHB está presente no sangue, no esperma e no 

leite materno, a hepatite B é considerada uma doença 

sexualmente transmissível. Entre as causas 

de transmissão estão: 

• Relações sexuais sem camisinha com uma pessoa 
infectada, 

• Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o 
parto ou a amamentação, 

• Compartilhamento de material para uso de drogas 
(seringas, agulhas, cachimbos), de higiene pessoal 
(lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, ali-
cates de unha ou outros objetos que furam ou cortam)
ou de confecção de tatuagem e colocação de pier-
cings, por transfusão de sangue contaminado. 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite B 

A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sinto-

mas. Mas, os mais frequentes são cansaço, tontura, en-

jôo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos a-

marelados, urina escura e fezes claras. Esses sinais 

costumam aparecer de um a seis meses após a infec-

ção. Como as hepatites virais são doenças silenciosas, 

consulte regularmente um médico e faça o teste. 

A hepatite B pode se desenvolver de duas formas, agu-

da e crônica. A aguda é quando a infecção tem curta du-

ração. Os profissionais de saúde consideram a forma 

crônica quando a doença dura mais de seis meses. O 

risco de a doença tornar-se crônica depende da idade 

na qual ocorre a infecção. As crianças são as mais afe-

tadas. Naquelas com menos de um ano, esse risco che-

Hepatite B 
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confecção de tatuagem e colocação de piercings. O pre-

servativo está disponível na rede pública de saúde. Ca-

so não saiba onde retirar a camisinha, ligue para o Dis-

que Saúde (136). 

Além disso, toda mulher grávida precisa fazer o pré-

natal e os exames para detectar a hepatites, a aids e a 

sífilis. Esse cuidado é fundamental para evitar a trans-

missão de mãe para filho. Em caso positivo, é necessá-

rio seguir todas as recomendações médicas, inclusive 

sobre o tipo de parto e amamentação. 

VacinaVacinaVacinaVacina    

Atualmente, o Sistema Único de Saúde disponibiliza gra-

tuitamente vacina contra a hepatite B em qualquer posto 

de saúde. Mas, é necessário: 

 

ga a 90%; entre 1 e 5 anos, varia entre 20% e 50%. Em 

adultos, o índice cai para 5% a 10%. 

O diagnóstico da hepatite B é feito por meio de exame 

de sangue específico. Após o resultado positivo, o médi-

co indicará o tratamento adequado. Além dos medica-

mentos (quando necessários), indica-se corte no consu-

mo de bebidas alcoólicas pelo período mínimo de seis 

meses e remédios para aliviar sintomas como vômito e 

febre. 

PrevinaPrevinaPrevinaPrevina----sesesese    

Evitar a doença é muito fácil. Basta tomar as três doses 

da vacina, usar camisinha em todas as relações sexuais 

e não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâmi-

nas de barbear e depilar, escovas de dente, material de 

manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite B 
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instituições de menores, forças armadas, entre ou-

tras). 

• Manicures, pedicures e podólogos. 

• Populações de assentamentos e acampamentos. 

• Populações indígenas. 

• Potenciais receptores de múltiplas transfusões de 

sangue ou politransfundidos. 

• Profissionais do sexo/prostitutas. 

• Usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas. 

• Caminhoneiros. 

 

A imunização só é efetiva quando se toma as três do-

ses, com intervalo de um mês entre a primeira e a se-

gunda dose e de seis meses entre a primeira e a tercei-

ra dose. 

⇒ Ter até 49 anos, 11 meses e 29 dias. 

⇒ Pertencer ao grupo de maior vulnerabilidade 

(independentemente da idade): 

• Gestantes. 

• Trabalhadores da saúde. 

• Portadores de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST). 

• Bombeiros, policiais civis, militares e rodoviários. 

• Carcereiros de delegacia e de penitenciárias. 

• Coletadores de lixo hospitalar e domiciliar. 

• Comunicantes sexuais de portadores de hepatite B. 

• Doadores de sangue. 

• Homens e mulheres que mantêm relações sexuais 

com pessoas do mesmo sexo. 

• Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

• Pessoas reclusas (presídios, hospitais psiquiátricos, 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite B 
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Doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáti-

cas (ate formas fulminantes, raras). As Hepatites sinto-

máticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre 

baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vô-

mitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a al-

guns alimentos e ao cigarro. A icterícia é encontrada en-

tre 18% a 26% dos casos de Hepatite Aguda e inicia-se 

quando a febre desaparece, podendo ser precedida por 

colúria e hipocolia fecal. Pode, também, apresentar au-

mento do tamanho do baço e fígado.  

Na forma aguda, os sintomas vão desaparecendo paula-

tinamente. A taxa de crucificação varia entre 60 e 90%, 

sendo maior em função de alguns fatores do hospedeiro 

(sexo masculino, imunodeficiências, idade maior que 40 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite C 

anos). Em média, de um quarto a um terço dos pacien-

tes evolui para formas histológicas graves, num período 

de 20 anos.  

Esse quadro crônico pode ter evolução para cirrose e 

hepatocarcinoma, fazendo com que o HCV seja, hoje 

em dia, responsável pela maioria dos transplantes hepá-

ticos no Ocidente. O uso concomitante de bebida alcoó-

lica, em pacientes portadores do HCV, determina uma 

maior propensão para desenvolver cirrose hepática. 

A transmissão ocorre, principalmente, por via parenteral. 

São consideradas populações de risco acrescido por via 

parenteral: indivíduos que receberam transfusão de san-

gue e/ou hemoderivados antes de 1993; pessoas que 

compartilham material para uso de drogas injetáveis 

Hepatite C 
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Apesar da possibilidade da transmissão pelo aleitamento 

materno (partículas virais foram demonstradas no colos-

tro e leite materno), não ha evidências conclusivas de 

aumento do risco a transmissão, exceto na ocorrência 

de fissuras ou sangramento nos mamilos. 

Período de incubação:Período de incubação:Período de incubação:Período de incubação: Varia de 15 a 150 dias (média de 

50 dias). 

Período de transmissibilidade: Período de transmissibilidade: Período de transmissibilidade: Período de transmissibilidade: Inicia-se 1 semana antes 

dos sintomas e mantém-se enquanto o paciente apre-

sentar RNA-HCV detectável. 

Tratamento Tratamento Tratamento Tratamento - Como norma geral, recomenda-se repouso 

relativo ate, praticamente, a normalização das amino-

transferases. Dieta pobre em gordura e rica em carboi-

dratos é de uso popular, porém seu maior beneficio e 

ser mais agradável para o paciente anorético. De forma 

pratica, deve-se recomendar que o próprio paciente defi-

(cocaína, anabolizantes e complexos vitamínicos), inalá-

veis (cocaína) e pipadas (crack); pessoas com tatua-

gem, piercings ou que apresentem outras formas de ex-

posição percutânea. 

A transmissão sexual pode ocorrer, principalmente, em 

pessoas com múltiplos parceiros e com pratica sexual 

de risco acrescido (sem uso de preservativo), sendo que 

a coexistência de alguma DST – inclusive o HIV – consti-

tui um importante facilitador dessa transmissão.  

A transmissão perinatal é possível e ocorre, quase sem-

pre, no momento do parto ou logo após. A transmissão 

intra-uterina é incomum. A média de infecção em crian-

ças nascidas de mães HCV positivas é de, aproximada-

mente, 6% – havendo co-infecção com HIV, sobe para 

17%. A transmissão pode estar associada ao genótipo e 

a carga viral elevada do HCV.  

Informativo > Hepatites virais > Hepatite C 
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rias do Ministério da Saúde.  

Devido a alta complexidade do tratamento, acompanha-

mento e manejo dos efeitos colaterais, ele deve ser rea-

lizado em serviços especializados (média ou alta com-

plexidade do SUS). 

 

 

na sua dieta, de acordo com seu apetite e aceitação ali-

mentar. A única restrição relaciona-se a ingestão de ál-

cool, que deve ser suspensa por 6 meses, no mínimo, 

sendo, preferencialmente, por 1 ano. Medicamentos não 

devemser administrados sem recomendação médica, 

para não agravar o dano hepático. As drogas considera-

das “hepatoprotetoras”, associadas ou não a complexos 

vitamínicos, não tem nenhum valor terapêutico.  

Na Hepatite Crônica, estima-se que um terço a um quar-

to dos casos necessitará de tratamento. Sua indicação 

baseia-se no grau de acometimento hepático. 

Pacientes sem manifestações de hepatopatia e com a-

minotransferases normais devem ser avaliados clinica-

mente e repetir os exames a cada 6 meses.  

O tratamento para a fase crônica e retratamento têm di-

retrizes clínico-terapêuticas definidas por meio de porta-

Informativo > Hepatites virais > Hepatite C 
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A hepatite D, também chamada de Delta, é causada pe-

lo vírus D (VHD). Mas esse vírus depende da presença 

do vírus do tipo B para infectar uma pessoa. E su-

a transmissão, assim como a do vírus B, ocorre: 

• Por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa 

infectada. 

• Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o 

parto ou a amamentação. 

• Compartilhamento de material para uso de drogas 

(seringas, agulhas, cachimbos, etc), de higiene pesso-

al (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, 

alicates de unha ou outros objetos que furam ou cor-

tam) ou de confecção de tatuagem e colocação de pi-

ercings. 

• Por transfusão de sangue infectado. 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite D 

Da mesma forma que as outras hepatites, a do tipo D 

pode não apresentar sintomas ou sinais discretos da do-

ença. Os mais frequentes são cansaço, tontura, enjôo e/

ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarela-

dos, urina escura e fezes claras. Por isso, consulte regu-

larmente um médico e faça o teste. 

A gravidade da doença depende do momento da infec-

ção pelo vírus D. Pode ocorrer ao mesmo tempo em que 

a contaminação pelo vírus B ou atacar portadores de he-

patite B crônica (quando a infecção persiste por mais de 

seis meses). 

Infecção simultânea dos vírus D e B Infecção simultânea dos vírus D e B Infecção simultânea dos vírus D e B Infecção simultânea dos vírus D e B     

Na maioria das vezes, manifesta-se da mesma forma 

que hepatite aguda B. Não há tratamento específico e a 

Hepatite D 
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são: vacinação contra a hepatite B, uso da camisinha 

em todas as relações sexuais, não compartilhar de obje-

tos de uso pessoal, como lâminas de barbear e depilar, 

escovas de dente, material de manicure e pedicure, e-

quipamentos para uso de drogas, confecção de tatua-

gem e colocação de piercings. O preservativo está dis-

ponível na rede pública de saúde. Caso não saiba onde 

retirar a camisinha, ligue para o Disque Saúde (136). 

Além disso, toda mulher grávida precisa fazer o pré-

natal e os exames para detectar as hepatites, a aids e a 

sífilis. Esse cuidado é fundamental para evitar a trans-

missão de mãe para filho. Em caso positivo, é necessá-

rio seguir todas as recomendações médicas, inclusive 

sobre o tipo de parto e amamentação. 

recomendação médica consiste em repouso e alimenta-

ção leve e proibição do consumo de bebidas alcoólicas 

por um ano. 

Infecção pelo vírus D Infecção pelo vírus D Infecção pelo vírus D Infecção pelo vírus D     
em portadores do vírus Bem portadores do vírus Bem portadores do vírus Bem portadores do vírus B    

Nesses casos, o fígado pode sofrer danos severos, co-

mo cirrose ou até mesmo formas fulminantes de hepati-

te. Pelo caráter grave dessa forma de hepatite, o diag-

nóstico deve ser feito o mais rápido possível e o trata-

mento só pode ser indicado por médico especializado. É 

a principal causa de cirrose hepática em crianças e adul-

tos jovens na região amazônica do Brasil. 

PrevinaPrevinaPrevinaPrevina----sesesese    

Como a hepatite D depende da presença do vírus B pa-

ra se reproduzir, as formas de evitá-la são as mesmas 

do tipo B da doença. As principais medidas de proteção 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite D 
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De ocorrência rara no Brasil e comum na Ásia e África, a 

hepatite do tipo E é uma doença infecciosa viral causa-

da pelo vírus VHE. Sua transmissão é fecal-oral, por 

contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimen-

tos contaminados pelo vírus. Como as outras variações 

da doença, quase não apresenta sintomas. Porém, os 

mais frequentes são cansaço, tontura, enjôo e/ou vômi-

tos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina 

escura e fezes claras. Esses sinais costumam aparecer 

de 15 a 60 dias após a infecção. 

O diagnóstico é realizado por exame de sangue, no qual 

se procura por anticorpos anti-HEV.  

Na maioria dos casos, a doença não requer tratamento, 

sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas, reco-

mendado repouso e dieta pobre em gorduras. A interna-

Informativo > Hepatites virais > Hepatite E 

ção só é indicada em pacientes com quadro clínico mais 

grave, principalmente mulheres grávidas. 

PrevinaPrevinaPrevinaPrevina----sesesese    

A melhor forma de se evitar a doença é melhorando as 

condições de higiene e de saneamento básico, como 

por exemplo: 

• Lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar fraldas e 

antes de comer ou preparar alimentos. 

• Lavar bem, com água tratada, clorada ou fervida, os 

alimentos que são consumidos crus, deixando-os de 

molho por 30 minutos. 

• Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, 

principalmente mariscos, frutos do mar e carne de 

porco. 

Hepatite E 
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• No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restau-

rantes e instituições fechadas, adotar medidas rigoro-

sas de higiene, tal como a desinfecção de objetos, 

bancadas e chão utilizando hipoclorito de sódio a 

2,5% ou água sanitária. 

Para tratar a água, basta ferver ou colocar duas gotas 

de hipoclorito de sódio em um litro de água, 30 minutos 

antes de bebê-la, deixando o recipiente tampado para 

que o hipoclorito possa agir, tornando a água potável 

para o consumo. Na ausência de hipoclorito de sódio, 

pode-se preparar uma solução caseira com uma colher 

das de sopa de água sanitária a 2,5% (sem alvejante), 

diluída em um litro de água. 

• Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e ma-

madeiras. 

• Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, 

chafarizes, enchentes ou próximo de onde haja esgo-

to a céu aberto. 

• Evitar a construção de fossas próximas a poços e 

nascentes de rios, para não comprometer o lençol d'á-

gua que alimenta o poço. Deve-se respeitar, por medi-

das de segurança, a distância mínima de 15 metros 

entre o poço e a fossa do tipo seca e de 45 metros, 

para os demais focos de contaminação, como chiquei-

ros, estábulos, valões de esgoto, galerias de infiltra-

ção e outros. 

• Caso haja algum doente com hepatite A em casa, uti-

lizar hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária ao 

lavar o banheiro. 

Informativo > Hepatites virais > Hepatite E 
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Atualmente, existem vacinas para a prevenção das he-

patites A e B. O Ministério da Saúde oferece vacina con-

tra a hepatite B nos postos de saúde do SUS e contra a 

hepatite A nos Centros de Referência de Imunobiológi-

cos Especiais (CRIE). Não existe vacina contra a hepati-

te C, o que reforça a necessidade de um controle ade-

quado da cadeia de transmissão no domicílio e na co-

munidade, bem como entre grupos vulneráveis, por meio 

de políticas de redução de danos. 

    

Vacina contra a hepatite AVacina contra a hepatite AVacina contra a hepatite AVacina contra a hepatite A    

A vacina contra a hepatite A não faz parte do calendário 

nacional de vacinação. O encaminhamento, quando indi-

cado, deverá ser feito pelo médico. No entanto, essa va-

Informativo > Hepatites virais > Vacinas 

cina está disponível no CRIE nas seguintes situações: 

• Hepatopatias crônicas de qualquer etiologia. 
portadores crônicos das hepatites B ou C. 
Coagulopatias 

• Crianças menores de 13 anos com HIV/AIDS. 
Adultos com HIV/aids que sejam portadores das he-
patites B ou C. 

• Doenças de depósito (doenças genéticas). 
Fibrose cística. 

• Trissomias (como síndrome de Down).  
Imunodepressão terapêutica ou por doença imunode-
pressora. 

• Candidatos a transplante de órgão sólido, cadastra-
dos em programas de transplantes. 

• Transplantados de órgão sólido ou de medula óssea. 
Doadores de órgão sólido ou de medula óssea, ca-
dastrados em programas de transplantes. 

• Hemoglobinopatias (doenças do sangue). 

Vacinas 
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temente da faixa etária: 

• Gestantes. 

• Trabalhadores da saúde. 

• Portadores de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST). 

• Bombeiros, policiais civis, militares e rodoviários. 

• Carcereiros de delegacia e de penitenciárias. 

• Coletadores de lixo hospitalar e domiciliar. 

• Comunicantes sexuais de portadores de hepatite B. 

• Doadores de sangue. 

• Homens e mulheres que mantêm relações sexuais 

com pessoas do mesmo sexo. 

• Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

• Pessoas reclusas (presídios, hospitais psiquiátricos, 

instituições de menores, forças armadas, entre ou-

tras). 

Vacina contra a hepatite BVacina contra a hepatite BVacina contra a hepatite BVacina contra a hepatite B    

A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de 

vacinação da criança e do adolescente e está disponível 

nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ela é indicada para quem tem até 49 anos, 11 meses e 

29 dias. Além disso, todo recém-nascido deve receber a 

primeira dose logo após o nascimento, preferencialmen-

te nas primeiras 12 horas de vida. Se a gestante tiver 

hepatite B, o recém-nascido deverá receber, além da va-

cina, a imunoglobulina contra a hepatite B, nas primeiras 

12 horas de vida, para evitar a transmissão de mãe para 

filho. Caso não tenha sido possível iniciar o esquema va-

cinal na unidade neonatal, recomenda-se a vacinação 

na primeira visita à unidade pública de saúde. 

A oferta dessa vacina estende-se, também, a outros gru-

pos em situações de maior vulnerabilidade, independen-

Informativo > Hepatites virais > Vacinas 
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• Manicures, pedicures e podólogos. 

• Populações de assentamentos e acampamentos. 

• Populações indígenas. 

• Potenciais receptores de múltiplas transfusões de 

sangue ou politransfundidos. 

• Profissionais do sexo/prostitutas. 

• Usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas. 

• Caminhoneiros. 

Informativo > Hepatites virais > Vacinas 
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Informativo > Hepatites virais > Dados estatísticos 

 

Anualmente, percebe-se uma média de 110 casos novos de Hepatites virais. Nos anos de 2007 e 2008, o número de casos 
ficou acima dessa média, devido ao registro de surtos de Hepatite A nos bairros Pousada da Esperança, Ferradura Mirim, 
Vila São Paulo, Parque Jaraguá e Parque Santa Edwirges, relacionados ao contato com água contaminada (esgoto). 

Número de casos (todas etiologias), 2007 a 2013 
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Informativo > Hepatites virais > Dados estatísticos 

 

Considerando-se o período analisado (2007 a 2013), nota-se que os casos de Hepatite C responderam por 60,8% dos ca-
sos, seguidos das Hepatites B (23,1%) e Hepatites A (10,8%). As Hepatites causadas pelos vírus B + C, foram responsáveis 
por 5,2% dos registros. 

Número de casos segundo a etiologia, 2007 a 2013 
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Informativo > Hepatites virais > Dados estatísticos 

 

Na distribuição dos casos segundo o mês de início de sintomas, não é possível notar-se a concentração em um período deter-
minado. Ao longo do ano os casos distribuem-se praticamente de forma homogênea. 

Número (%) de casos segundo o mês de início dos sintomas, 2007 a 2013 
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Informativo > Hepatites virais > Dados estatísticos 

 

Na distribuição por gênero, é possível notar-se a concentração de casos em homens (62,9%). As mulheres infectadas, respon-
deram por 37,1% dos casos no período analisado. 

Número (%) de casos segundo o gênero, 2007 a 2013 
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Informativo > Hepatites virais > Dados estatísticos 

 

Considerando-se apenas os casos de infecção pelos vírus B, C e B + C, nota-se que a provável fonte ou mecanismo de infec-
ção mais freqüente está associada ao uso de drogas (31,1%). A infecção por via sexual respondeu por 21,3% e as transfu-
sões foram a provável fonte de infecção de 10,5%. 

Distribuição de casos segundo a provável fonte de infecção, 2007 a 2013 
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Informativo > Hepatites virais > Dados estatísticos 

 

Analisando-se a distribuição por faixas etárias, nota-se que os casos de infecção pelo vírus A estiveram concentrados naque-
las entre 1 e 34 anos. Já os casos de infecção causados pelos vírus B, C e B + C, estiveram concentrados nas faixas etárias 
acima de 20 anos. 

Distribuição segundo a faixa etária, 2007 a 2013 
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• http://www.aids.gov.br/hepatites-virais  

• Ministério da Saúde - Doenças Infecciosas e parasitárias / Guia de Bolso - 8ª edição 

revista - 2010 ( páginas 236 a 240 )  

• Sistema de Informações de Agravos de Notificação - SINAN ( base local )  

• Dados atualizados até 14/08/2013 e sujeitos a alterações 

Informativo > Hepatites virais > Referências 
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