
JULHO AMARELO
Mês de conscientização sobre as hepatites virais

PREVINA-SE. VACINE-SE. FAÇA O TESTE.

CUIDADO: VOCÊ PODE 
SE CONTAMINAR ONDE 
MENOS IMAGINA!

A hepatite é uma doença silenciosa e não é transmitida somente por 
meio de relações sexuais desprotegidas. Informe-se e proteja-se.



 HEPATITES        
 VIRAIS
As hepatites B e C são Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) 
e também podem ser transmiti-
das pelo sangue. Geralmente não 
apresentam sintomas e a pessoa 
pode levar anos para perceber que 
está doente. Os sintomas, quando 
presentes, podem provocar cansa-
ço, tontura ou ânsia de vômito; a 
pele e os olhos ficam amarelados, 
a urina escura e as fezes mais cla-
ras. O diagnóstico e o tratamento 
precoces podem evitar a evolução 
para cirrose ou câncer de fígado.

Pessoas que transaram sem cami-
sinha, compartilharam agulhas 
ou seringas, receberam transfu-
são de sangue ou fizeram tatua-
gem antes de 1993 devem procu-
rar um posto de saúde e realizar 
os testes rápidos para hepatites 
B e C. 

 HEPATITE B
A vacina contra a hepatite B  está 
disponível nos centros de saúde 
para todas as idades. São necessá-
rias três doses para garantir a com-
pleta imunização: o intervalo entre 
a primeira e a segunda dose é de 
um mês, e entre a primeira e a ter-
ceira dose é de seis meses.

Pessoas detectadas com hepatite B 
podem fazer o tratamento gratuito 
pelo SUS. Faça logo o seu teste!

A hepatite B pode ser transmiti-
da para o bebê durante a gesta-
ção e na hora do parto!

É importante fazer o teste logo no 
início da gestação e iniciar o tra-
tamento, caso seja indicado, para 
que o vírus não seja transmitido ao 
bebê. 

Toda gestante não vacinada e com 
testagem negativa tem o direito de 
receber a vacina anti-hepatite B após 
o primeiro trimestre de gestação.  
Os recém-nascidos de gestantes 
portadoras dessa doença devem 
receber a vacina e a imunoglobu-
lina humana preferencialmente na 
maternidade, nas primeiras 12 horas 
de vida.



PREVENÇÃO DAS 
HEPATITES B e C

Não compartilhe 
escovas de dentes 
e lâminas de 
barbear ou
de depilar. 

Use.    
camisinha.

Não 
compartilhe 

seringas e 
agulhas.

Ao fazer 
tatuagem ou 

colocar piercing, 
exija material 

descartável.

Tenha seu 
próprio kit para 
manicure, com 
tesoura, alicate, 
espátula etc.

 HEPATITE C
Desde 2002, o SUS disponibiliza o 
tratamento para essa doença. Em 
2015, foram incorporados novos 
medicamentos para a hepatite C 
crônica, com menos efeitos adver-
sos. O tratamento, quando indica-
do, é altamente eficaz, com taxas 
de cura em torno de 95%.

Toda gestante deve ser testada 
para hepatite C, preferencialmente 
no primeiro trimestre do pré-natal. 
O tratamento não está indicado 
para gestante mas, após o parto, a 
mulher deverá ser tratada.

A gravidez deverá ser evitada 
enquanto durar o tratamento e 
durante os seis meses seguintes 
ao seu término.

Não existe vacina para a hepa-
tite C. Siga as orientações de 
prevenção!



SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS DE ESTÉTICA 
E ESTÚDIOS DE TATUAGEM E PIERCINGS

• Esterilizar todo o material (alicates, pinças, 
tesouras, espátulas) após o uso, a cada 
cliente.

• Higienizar escovas e pentes de cabelo com 
água e sabão.

• Trocar agulhas a cada procedimento: 
tatuagem, piercings, acupuntura etc.

• Utilizar ceras individualizadas e nunca 
reutilizá-las.

• Usar individualmente, ou apenas uma vez, 
seringas, lâminas, alicates e outros materiais 
perfurocortantes.

• Pedir aos clientes que tragam seu kit 
manicure e pedicure.

• Descartar material perfurocortante em 
coletores adequados.

• Verificar o calendário vacinal para hepatite B 
de todos os funcionários.

FAÇA O TESTE PARA HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS. 
Procure o centro de saúde ou o serviço especializado mais próximo:

CTA Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757
CTA UAI: R. Saturnino de Brito, 17, 3º andar, Shopping UAI - Centro | 3246-7007
CTR DIP Orestes Diniz: Al. Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | 3277-4341
URS Centro-Sul: R. Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO

Mais informações:  
pbh.gov.br/saude


