
DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA: 

AÇÃO E PREVENÇÃO

O que são hepatites virais?

As hepatites virais são um grupo de doenças causadas
por vírus que levam a uma inflamação do fígado. Estas
doenças podem se tornar crônicas e evoluir para
situações graves, por exemplo, a cirrose e o câncer de
fígado.

Quais os sinais e sintomas das hepatites virais?

• Febre

• Cansaço

• Tontura

• Enjoo e Vômitos

• Dor abdominal

• Pele e olhos amarelados

• Fezes esbranquiçadas e urina escura.

Fique sabendo:

• As hepatites A e E: transmissão fecal-oral e
alimentos contaminados.

• Os sintomas costumam ser breves e não causam
doenças crônicas.

• Existe vacina para o vírus A, mas não para o E.

• Sempre trate a água antes de beber e lave os
bem os alimentos.

Quais hepatites virais evoluem para doenças crônicas?

As hepatites causadas pelos vírus B e C são infecções silenciosas e que podem evoluir para graves doenças
crônicas do fígado. Esses vírus são transmitidos por contato sexual desprotegido, compartilhamento de
seringas contaminadas, uso de instrumentos não esterilizados em estúdios de tatuagens e colocação de
piercings.

Importante: se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993, procure a unidade de saúde mais próxima
da sua casa para fazer seu exame.

Existe vacina e tratamento para as hepatites B e C?

Há apenas vacina para a hepatite B, que é disponibilizada na rede pública para todos, mas atenção, a vacina
para hepatite B é administrada em 3 doses e apenas após a terceira dose a pessoa está imunizada. Não existe
vacina para o vírus C, a melhor forma de prevenção é o uso de preservativo durante as relações e evitar o
contato com materiais contaminados.

Tanto a hepatite crônica por vírus B quanto pelo C podem ser tratadas.

Hepatites Virais

Importante: na maioria das
vezes as hepatites virais são
silenciosas, não apresentam
sintomas.
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