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São infecções que atingem o fígado, causando
alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria
das vezes não apresentam sintoma, mas, quando
apresentam pode, elas podem se manifestar como:
cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos,
dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina
escura e fezes claras.

Hepatite A

É uma infecção causada pelo vírus A (HAV) da hepatite,
também conhecida como “hepatite infecciosa”. Na maioria
dos casos, a hepatite A é uma doença de caráter benigno.
A transmissão é fecal-oral, relacionada a água e
alimentados contaminados.

Transmissão

Prevenção
Vacina contra hepatite A é a melhor forma de prevenção
Lavar as mãos (incluindo após o uso do sanitário, trocar
fraldas e antes do preparo de alimentos);
Lavar 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 peixes;
Usar instalações sanitárias;

Hepatite b
Transmissão
É uma infecção causada pelo vírus B (HBV) da hepatite. Pode ser
transmitida da mãe para o filho durante a gestação ou durante o
parto, sendo esta via denominada de transmissão vertical e,
também por exposição sexual.

prevenção
Vacina contra hepatite B
Uso de camisinha nas relações sexuais
Não compartilhar objetos pessoais (lâminas de barbear e
agulhas)
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 Complicações da
hepatite crônica

Evolução da hepatite

prevenção

Não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que
possa ter entrado em contato com sangue (seringas, agulhas,
alicates, escova de dente, etc);
Usar preservativo nas relações sexuais;
Não compartilhar quaisquer objetos utilizados para o uso de
drogas;

Não existe vacina para hepatite C, então é importante tomar
algumas medidas como:

Hepatite d
Transmissão e prevenção
A hepatite D, também chamada de Delta, está associada com a
presença do vírus do B da hepatite para causar a infecção e
inflamação das células do fígado. A hepatite D crônica é
considerada a forma mais grave de hepatite viral crônica. As
formas de transmissão e prevenção são idênticas a hepatite B (a
vacinação contra a hepatite B é de suma importância)

Hepatite e

A hepatite E é uma infecção causada pelo vírus E (HEV). O vírus
causa hepatite aguda de curta duração e auto-limitada. Na maioria
dos casos é uma doença de caráter benigno. A transmissão é fecal-
oral, como a hepatite A, logo os mesmos cuidados são necessários
na prevenção (mas no caso da hepatite E, não há vacina).

Transmissão e prevenção

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). Por outro lado, as hepatites
causadas pelos vírus B, C e D podem apresentar
tanto formas agudas quanto crônicas de infecção
quando a doença persiste no organismo por mais
de seis meses.

75% dos casos de hepatite crônica estão
relacionados à hepatite C
10% a 15% são causados por hepatite B, às
vezes com co-infecção por hepatite D
Atenção! 90% dos bebês infectados por hepatite
B pela mãe durante a gestação evoluem para a
forma crônica.

Cirrose Hepática
A cirrose é o desfecho de lesões no fígado que se cicatrizam,
fazendo com que o órgão vá perdendo sua função. A partir dela,
outras complicações podem surgir como: ascite, hipertensão
portal, encefalopatia hepática, peritonite bacteriana
espontânea e insuficiência hepática.

Carcinoma hepatocelular
O carcinoma hepatocelular é um câncer que começa nas células
hepáticas e é o câncer hepático primário mais comum. Ter
hepatite B ou hepatite C, doença hepática gordurosa ou beber
álcool em excesso aumenta o risco de desenvolver carcinoma
hepatocelular, especialmente em pessoas com cirrose hepática.
O vírus da hepatite C está especialmente relacionado a esse
quadro.

Causado pelo vírus da hepatite C (HCV) e é  o mais relacionado
com a forma crônica. A transmissão ocorre por contato com
sangue contaminado (compartilhamento de agulhas e alicate de
manicure).

Transmissão

Hepatite c


