
Faça os testes de HIV, sífilis e hepatites virais. Procure o Centro de Saúde próximo da sua casa ou 
o CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento - R. Joaquim Felício, 141, Sagrada Família - BH.

Telefone: 3277-5757

COMO EVITAR AS
HEPATITES A e E

COMO EVITAR AS
HEPATITES B, C e D

Utilize água tratada e lave bem os
 alimentos. Essas são as melhores formas 

de prevenir as hepatites A e E

Não compartilhe agulhas, cachimbos 
e seringas e equipamentos para drogas.

Não compartilhe lâminas 
de barbear ou depilar.

Use seus próprios instrumentos
de manicure e pedicure.

Use sempre camisinha.

Exija materiais esterilizados ou
descartáveis em estúdios de tatuagens, 

consultório de dentista, serviços 
de saúde, etc.

Lave as mãos com água e sabão antes 
de comer e depois de ir ao banheiro.

Beba água filtrada ou fervida.

Lave bem os alimentos, frutas,
verduras e legumes, principalmente

quando for comê-los crus.

Cozinhe bem mariscos e frutos do mar.

Camisinha: um direito seu. Jovens, idosos, mulheres e 
homens devem buscá-la em qualquer Centro de Saúde.



O A, B, C, D, E, DAS HEPATITES VIRAIS

EXISTE VACINA PARA HEPATITE B

As hepatites virais podem ser doenças graves. Elas atacam o fígado, um dos órgãos mais 
importantes do corpo humano. Os cinco principais tipos (A, B, C, D e E) são causados por 
vírus que podem passar de uma pessoa para outra.

As hepatites geralmente não apresentam sintomas. Quando aparecem podem provocar 
cansaço, tontura ou ânsia de vômito. Muitas vezes, a pele e os olhos ficam amarelados, a 
urina escura e as fezes mais claras.

Em alguns casos, como nas hepatites B, C ou D, a pessoa pode levar anos para 
perceber que está doente.

A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível – DST. E assim como a hepatite C, 
pode ser também transmitida pelo sangue.

A recomendação geral é a de que pessoas que transaram sem camisinha, ou 
compartilharam agulhas e seringas, ou receberam transfusão de sangue antes de 1993, 
ou tenham mais de 40 anos de idade devem procurar um centro de saúde e realizar os 
testes para hepatites B e C (HBsAg e anti-HCV). O diagnóstico e o tratamento precoces 
podem evitar a evolução para cirrose ou câncer de fígado.

A vacina da hepatite B está disponível nos centros de saúde para todas as pessoas de 
0 a 49 anos. Também está disponível para outros grupos da população em situações 
de maior vulnerabilidade, independentemente da faixa etária. 

Estes grupos são:

Parceiros sexuais e familiares de pessoas portadoras do vírus da hepatite B;

Importante:
insuficiência renal crônica-diálise, transplantados, entre outros) também devem ser 
vacinados para hepatite B, porém, preferencialmente encaminhados ao Centro de 
Referência em Imunobiológicos Especiais - CRIE (tel: 3277-7726) para receberem doses 
especiais.

 pacientes imunossuprimidos (ex: portadores do HIV, neoplasias, 

ATENÇÃO: SÃO NECESSÁRIAS TRÊS DOSES PARA COMPLETAR A VACINAÇÃO!

GESTANTES
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