
Um breve 
guia sobre 
hepatites 
virais
A prevenção é a 
melhor arma!



As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, maior órgão sólido e glândula do corpo. 

Variando entre leve, moderada e grave, a infecção causada pode resultar em enfermidades 

como insuficiência hepática, cirrose e câncer de fígado. Segundo o Ministério da Saúde, 

cerca de 1  milhão de pessoas morrem de hepatite no mundo, seja por infecção aguda, câncer 

hepático, seja por cirrose associada às hepatites.

O que são hepatites virais?

Quais são os sintomas?

As manifestações variam conforme o tipo de hepatite e a gravidade. Esse é um problema: 

muitas vezes, as hepatites são silenciosas ou se assemelham a sintomas associados a outras 

doenças. Algumas delas são:

cansaço;

febre baixa;

tontura;

Quais os tipos de hepatite?

Embora menos frequentes, também ocorrem casos de hepatite originados pelos vírus D e, 

raramente, do tipo E. Vamos entender cada uma delas?

As hepatites mais comuns no Brasil são as causadas pelos vírus A, B e C. 

Tipos de hepatite Transmissão Tratamento Atenção Evite o contágio

A

B

Fecal-oral 
(alimentos e 

água contaminados).

Suporte. 
Casos raros precisam 

de transplante de 
urgência.

Geralmente é um quadro 
leve e autolimitado, mas, 
em alguns casos,ocorre 

falência hepática.

Higienize bem alimentos 
e objetos íntimos; lave 
sempre as mãos; tome 

água tratada.

Por sangue e secreções 
corporais; da mãe para o
filho na gestação/parto.

À base de medicamentos 
antivirais. Tem controle 

efetivo!

Existe vacina para a 
hepatite B, que 

idealmente deve ser 
universal.

Mantenha relações sexuais 
com  preservativo; não 

compartilhe material de 
uso pessoal; confira a 

biossegurança de estúdios 
de tatuagem e consultórios 

odontológicos; faça os 
exames de pré-natal.

icterícia (pele e olhos amarelados);

distúrbios gastrointestinais (enjoo, vômito, diarreia);

barriga inchada pelo acúmulo de líquido no abdôme.

C
Por sangue e secreções; 

da mãe para o filho na 
gestação/parto.

À base de 
medicamentos antivirais. 

Tem cura!

De 60% a 85% dos casos 
se tornam crônicos, o que 
aumenta a possibilidade 

de cirrose e câncer hepático. 
É uma das principais causas 

de transplante.

Mantenha relações sexuais
 com preservativo; não 
compartilhe qualquer 

objeto que tenha entrado em 
contato com sangue; faça 

os exames de pré-natal.



D Por sangue e secreções 
corporais; da mãe para o
filho na gestação/parto.

À base de medicamentos 
(os mesmos usados para

 a hepatite B).

Precisa da coexistência 
do vírus da hepatite B. 

É mais comum na Região 
Amazônica.

Tenha os mesmos cuidados 
em relação à hepatite B. 

(ou delta)

E
Fecal-oral 

(alimentos e 
água contaminados).

Suporte. 
Casos raros precisam 

de transplante de 
urgência.

É raro no Brasil, 
sendo mais comum 

na Ásia e África.

Higienize bem alimentos 
e objetos íntimos; 

lave sempre as mãos; 
tome água tratada.

Melhor arma? A prevenção!

Além de evitar os comportamentos de risco já citados, existem outras medidas essenciais 

para prevenir as hepatites virais ou detectá-las precocemente. São elas:

vacinação - há vacinas disponíveis contra as hepatites A e B (falaremos um pouco mais no 

tópico seguinte);

exames regulares - elevação nos níveis das enzimas TGO e TGP no sangue pode indicar 

dano hepático. Exames de imagem também evidenciam alterações. Vale lembrar que a 

detecção precoce aumenta as chances de cura ou controle.

Vacinas

O esquema vacinal, feito de maneira correta, induz a formação de anticorpos contra o vírus 

das hepatites A e B e faz parte do calendário vacinal da criança. Porém, os adultos não 

vacinados podem proceder com a vacinação.

Confira abaixo o período para a realização das vacinas contra as hepatites A e B recomendado 

pela Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM) de acordo com as fases da vida.

Tipos de hepatite Transmissão Tratamento Atenção Evite o contágio

Para crianças

Hepatite A

Hepatite B 1ª dose 2ª dose 3ª dose

1ª dose 2ª dose

* hepatite A - a partir de  1 ano, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. 

Ao nascer 2 meses 6 meses 12 meses 18 meses

Para adultos

Hepatites A, B

ou A e B

Hepatite A: duas doses, no esquema 0-6 meses. 

Hepatite B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. 

Hepatites A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. 

Adultos não vacinados anteriormente e suscetíveis devem ser vacinados para 

as hepatites A e B.

A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a 

vacinação isolada para as hepatites A e B.

Para gestantes

Hepatite B Duas doses, no esquema 0-6 meses. 

Duas doses, no esquema 0-6 meses. 

Para menores de  16 anos: duas doses, aos 0-6 meses. A partir de 16 anos: três doses, aos 0-1-6 meses.

A vacina para a hepatite B deve ser aplicada em gestantes não anteriormente 

vacinadas e  suscetíveis a infecção. 

É vacina inativada, portanto, sem risco teórico para a gestante e o feto. Como no 

Brasil as situações de risco de exposição ao VHA são frequentes, a vacinação deve 

ser considerada.

Hepatite A

Hepatite A e B
A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das 

hepatites A e B.



No Exame Imagem e Laboratório você tem disponível 

um portfólio completo de vacinas para todos os ciclos 

da vida. Além disso, você pode realizar seus exames 

de análises  clínicas e imagem, com toda a comodidade 

e em um só lugar.

 

Centro de referência em doenças do fígado

No Hospital Brasília, temos uma linha integral de 

cuidados hepatológicos:  uma equipe multidisciplinar 

qualificada e infraestrutura diferenciada para consultas, 

cirurgias e transplantes.

       Conheça o nosso corpo clínico:

Dr. André Luis Conde Watanabe - cirurgião do aparelho digestivo

Dra. Priscila Brizolla de Campos - gastro-hepatologista

Dra. Natalia de Carvalho Trevizoli - gastro-hepatologista

Dra. Raquel Francine Bundchen Ullmann - gastro-hepatologista

Dr. Gabriel Oliveira Nunes Cajá -  cirurgião do aparelho digestivo

Dr. Henrique Carvalho Rocha - gastro-hepatologista

Dr. Ana Virgínia Ferreira Figueira -  cirurgiã do aparelho digestivo

Dr. Luiz Gustavo Guedes Diaz - cirurgião do aparelho digestivo 

Central de atendimento e marcação de consultas: (61) 3704-9000

www.hospitalbrasilia.com.br

Núcleo de atendimento ao cliente: (61) 4004-3883

www.laboratorioexame.com.br

Integrados para cuidar da 
sua saúde por inteiro.
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