
                          28/07 – Dia Mundial de luta contra as hepa�tes virais

          O Dia Mundial das Hepa�tes Virais foi criado em 2010 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Desde então, no Brasil, o Ministério da Saúde segue uma série de 
metas e ações de prevenção e controle para o combate à doença.

                                                              Sobre a doença

           As hepa�tes virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.  
É uma infecção que a�nge o �gado, podendo causar alterações leves, moderadas ou 
graves. São classificadas por letras do alfabeto: A, B, C, D, E, G. No Brasil, as hepa�tes 
virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Dessa forma, abordaremos alguns 
aspectos desses 3 �pos.
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        As infecções causadas pelos vírus das hepa�tes B ou C frequentemente se tornam 
crônicas. Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas 
desconhecem ter a infecção. Isso faz com que a doença possa evoluir por décadas sem 
o devido diagnós�co e então, o avanço da infecção pode causar fibrose avançada ou 
cirrose, que podem levar ao desenvolvimento de câncer e necessidade de transplante 
do órgão. 

       A hepa�te do �po A é comum em crianças e ocorre de forma branda e geralmente 
sem sintomas. Entretanto, ela é mais séria em adultos e os sintomas tendem a ser mais 
graves. 

       Existem diversas causas de hepa�te, as mais conhecidas são as provocadas por vírus. 
Mas há outras causas que muitas vezes são esquecidas, por exemplo: álcool, 
medicamentos, substâncias tóxicas, �gado gorduroso (esteatose) e auto-imunidade (o 
organismo rejeita o próprio �gado através de an�corpos).

                                                                    Sintomas

       A maioria dos casos de hepa�te são assintomá�cos ou os sintomas são tão leves que 
o paciente não procura assistência médica. Nas formas sintomá�cas, pode haver:

• febre 
• náusea 
• vômito
• falta de ape�te
• urina escura 
• pele e mucosas amareladas 

                                                                  Transmissão

HEPATITE A:  é transmi�da pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo vírus. 
Desta forma, nos locais onde as condições sanitárias não são boas, a doença é mais 
frequente.

HEPATITE B:  é transmi�da por meio de contato ín�mo com pessoas contaminadas ou 
pela u�lização de material, que perfura a pele, contaminado com vírus. Hoje a via mais 
comum de transmissão é sexual ou o compar�lhar seringas e agulhas para uso de 
drogas endovenosas. Existe também a possibilidade de transmissão da doença da mãe 
para o filho durante a gravidez, parto ou aleitamento (transmissão ver�cal). 
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HEPATITE C:  é transmi�da pelo sangue de pessoas contaminadas com o vírus, como o 
compar�lhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre 
outros), higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de 
unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção de tatuagem e 
colocação de piercings. A via sexual e a via ver�cal (de mãe para filho) são possíveis, 
porém menos frequentes.

                                                                   Prevenção

       Es�ma-se no Brasil que 2,3 milhões de pessoas tenham algum �po de hepa�te e 
cerca de 1,5 milhão são portadores do �po C, o mais grave.

         Existem vacinas contra hepa�tes A e B, muito seguras e eficazes.  A vacina contra o 
�po B está disponível na rede pública e sua imunização ocorre em três doses. A faixa de 
imunização a�nge homens e mulheres até 49 anos. Já a vacina contra o �po A, as 
sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIm) recomendam a 
aplicação ro�neira aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a 
vacinação não ocorrer nestas idades recomendadas.

      As mulheres que pretendem engravidar devem fazer o teste sorológico. É possível 
evitar a contaminação da criança, se a mãe for portadora do vírus, mediante a aplicação 
da vacina. 

      Pessoas que compõem o chamado grupo de risco como trabalhadores da área de 
saúde, coletores de lixo, usuários de drogas injetáveis, índios, profissionais do sexo, 
ví�mas de abuso sexual, doadores de sangue, pessoas reclusas, dentre outras. Elas 
podem e devem procurar as unidades de saúde para se vacinarem. Para estes, a 
vacinação é realizada independentemente da faixa etária e não é necessário revelar o 
mo�vo pelo qual se está buscando a vacina. É preciso apenas estar com o cartão de 
vacina.

Para evitar a hepa�te A: Evite o contato com águas contaminadas, lave bem as mãos e 
cozinhe bem os alimentos. Consuma apenas água tratada, evite o contato com riachos, 
enchentes ou próximo de onde haja esgoto a céu aberto.
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https://bvsms.saude.gov.br/28-7-dia-mundial-de-luta-contra-hepatites-virais-investir-na-eliminacao-da-hepatite/

https://www.oswaldocruz.com/site/noticias-de-saude/noticias-de-saude/28-de-julho-dia-mundial-do-combate-as-he
patites-virais

https://www.einstein.br/Pages/Doenca.aspx?eid=145

https://www.unasus.gov.br/noticia/voce-sabe-diferenciar-hepatites-b-c-d-e-e
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Para prevenir as hepa�tes B ou C: u�lize sempre material esterilizado ou descartável 
em manicures, estúdios de tatuagem, acupuntura, serviços de saúde e procedimentos 
médicos e odontológicos. Não compar�lhe escovas de dente, alicates de cu�cula e 
lâminas de barbear ou depilar. U�lize preserva�vo em todas as relações sexuais. Se 
recebeu transfusão de sangue antes de 1992, deve fazer exame para hepa�te C.

Diagnos�car a hepa�te precocemente é a melhor forma de obter maiores chances de 
eficácia com o tratamento. Procure sempre um médico para mais esclarecimentos.

        

     


