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  O Dia Mundial das Hepatites Virais foi criado em 2010
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a Lei
nº 13.802/2019, instituiu o Julho Amarelo, a ser realizado a
cada ano em todo o território nacional, quando são
efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites
virais.
  A data de 28 de julho foi escolhida porque é o aniversário
do cientista vencedor do Prêmio Nobel, Dr. Baruch
Blumberg, que descobriu o vírus da hepatite B (HBV) e
desenvolveu um teste de diagnóstico e vacina para o vírus. 

Dia Mundial das
Hepatites Virais

 

Fonte:  <https://bvsms.saude.gov.br/28-7-dia-mundial-de-luta-contra-hepatites-virais-
investir-na-eliminacao-da-hepatite/>
<https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13802.htm


O que são as hepatites virais?
   As hepatites virais são causadas por cinco tipos de vírus: A,
B, C, D e E, que infectam as células do fígado, causando sua
inflamação. Cada um desses vírus possui formas de
transmissão e manifestação específicas, que podem ser
agudas ou crônicas. 
  As hepatites causadas pelos vírus A e E são agudas e
apresentam alguns sintomas inespecíficos. Entretanto, nem
sempre as hepatites virais exibem sintomas. As hepatites B, C
e D geralmente se manifestam na forma crônica e são
conhecidas como doenças silenciosas pela ausência de
sintomas, que podem demorar décadas para aparecer. A
ausência de manifestações torna o diagnóstico mais difícil e
tardio, e aumenta a importância da realização de testes
rápidos nas populações prioritárias. 
  Os testes podem diagnosticar infecções de forma precoce,
antes do surgimento das complicações que causam os
sintomas, aumentando as chances de resposta ao
tratamento e à cura, em algumas situações. 
Quando não diagnosticadas, as hepatites virais podem gerar
complicações de saúde, como o surgimento de cirrose ou
câncer de fígado, podendo inclusive levar à morte.

Fonte:
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcde_hepatites_virais_agentes_comunitari
os_saude_2ed.pdf>

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcde_hepatites_virais_agentes_comunitarios_saude_2ed.pdf


  É uma infecção causada pelo vírus A da hepatite (HAV), também conhecida como
“hepatite infecciosa”. Na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença de caráter
benigno; contudo, o curso sintomático e a letalidade aumentam com a idade.

Hepatite A

Lavar as mãos (principalmente após o uso do sanitário, a troca de 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;
Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras;
Usar instalações sanitárias;
No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições
fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tais como a desinfecção de
objetos, bancadas e chão, utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária;
Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou
próximo de locais onde haja esgoto;
Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios;
Usar preservativos e higienizar as mãos, genitália, períneo e região anal antes e
depois das relações sexuais;
Higienizar vibradores, plugs anais e vaginais e outros acessórios eróticos.

Prevenção: A melhor forma de evitar a doença é melhorando as condições de
higiene e saneamento básico, como:

Sintomas: Geralmente, quando presentes, os sintomas são inespecíficos,
podendo se manifestar inicialmente como fadiga, mal-estar, febre e dores
musculares. Esses sintomas iniciais podem ser seguidos de sintomas
gastrointestinais, como enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou
diarreia. A presença de urina escura ocorre antes da fase em que a pessoa
pode ficar com a pele e os olhos amarelados (icterícia). Os sintomas costumam
aparecer de 15 a 50 dias após a infecção e duram menos de dois meses.

Tem vacina Tem cura



   É uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causada pelo vírus B da
hepatite (HBV). O HBV está presente no sangue e secreções, e a hepatite B é também
classificada como uma infecção sexualmente transmissível. Inicialmente, ocorre
uma infecção aguda e, na maior parte dos casos, a infecção se resolve
espontaneamente até seis meses após os primeiros sintomas, sendo considerada de
curta duração. Essa resolução é evidenciada pela presença de anticorpos chamados
anti-Hbs.

Hepatite B

Prevenção: A vacinação é a principal medida de prevenção contra a hepatite B,
sendo extremamente eficaz e segura. A gestação e a lactação não representam
contraindicações para imunização.
Atualmente, a vacina para hepatite B está prevista no calendário de vacinação infantil.
Além disso, o SUS disponibiliza a vacina nas unidades básicas de saúde para todas as
pessoas, independentemente da idade. Caso você não seja vacinado ou não tenha
feito as três doses da vacina, procure a UBS mais perto de você.
Além da vacina, outros cuidados ajudam na prevenção da infecção pelo HBV, como
usar preservativo em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso
pessoal – tais como lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, material de
manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, confecção de tatuagem e
colocação de piercings.
A testagem das mulheres grávidas ou com intenção de engravidar também é
fundamental para prevenir a transmissão da mãe para o bebê. A profilaxia para a
criança após o nascimento reduz drasticamente o risco de transmissão vertical.

Sintomas: A história natural da infecção é marcada por evolução silenciosa,
geralmente com diagnóstico após décadas da infecção. Os sinais e sintomas,
quando presentes, são comuns às demais doenças crônicas do fígado e
costumam manifestar-se apenas em fases mais avançadas da doença, na forma
de cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre e dor abdominal. A
ocorrência de pele e olhos amarelados é observada em menos de um terço dos
pacientes com hepatite B.

Tem vacina Tem cura



   É um processo infeccioso e inflamatório, causado pelo vírus C da hepatite (HCV) e
que pode se manifestar na forma aguda ou crônica, sendo esta segunda a forma
mais comum. A hepatite crônica pelo HCV é uma doença de caráter silencioso, que
evolui sorrateiramente e se caracteriza por um processo inflamatório persistente
no fígado. Aproximadamente 60% a 85% dos casos se tronam crônicos e, em média,
20% evoluem para cirrose ao longo do tempo.

Hepatite C

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;
Toda mulher grávida precisa fazer, no pré-natal, os exames para detectar as
hepatites B e C, o HIV e a sífilis. Em caso de resultado positivo, é necessário seguir
todas as recomendações médicas. O tratamento da hepatite C não está indicado
para gestantes, mas após o parto a mulher deverá ser tratada.

Prevenção: Não existe vacina contra a hepatite C. Para evitar a infecção, é
importante:

Sintomas: O surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C é muito raro;
cerca de 80% delas não apresentam qualquer manifestação. Por isso, a
testagem espontânea da população prioritária é muito importante no
combate a esse agravo.

Não tem vacina Tem cura



  É uma infecção causada pelo vírus D da hepatite (HDV). A hepatite D, também
chamada de Delta, está associada com a presença do vírus B da hepatite (HBV) para
causar a infecção e inflamação das células do fígado. Existem duas formas de infecção
pelo HDV: coinfecção simultânea com o HBV e superinfecção pelo HDV em um
indivíduo com infecção crônica pelo HBV. A hepatite D crônica é considerada a
forma mais grave de hepatite viral crônica, com progressão mais rápida para
cirrose e um risco aumentado para descompensação, carcinoma hepatocelular (CHC)
e morte.

Hepatite D

Prevenção: A imunização para hepatite B é a principal forma de prevenção da
hepatite Delta, sendo universal no Brasil desde 2016 (CGPNI/DEVIT/SVS/MS, 2015).
Outras medidas envolvem o uso de preservativo em todas as relações sexuais e o
não compartilhamento de objetos de uso pessoal – como lâminas de barbear e
depilar, escovas de dente, material de manicure e pedicure, equipamentos para uso
de drogas, confecção de tatuagem e colocação de piercings. Além disso, toda mulher
grávida precisa fazer o pré-natal e os exames para detectar as hepatites, o HIV e
a sífilis.

Sintomas: Da mesma forma que nas outras hepatites, quem tem hepatite D
pode não apresentar sinais ou sintomas da doença. Quando presentes, os mais
comuns são: cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal,
pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Não tem vacina Não tem cura



  A hepatite E é uma infecção causada pelo vírus E da hepatite (HEV). O vírus causa
hepatite aguda de curta duração e autolimitada. Na maioria dos casos, é uma
doença de caráter benigno. Porém, a hepatite E pode ser grave na gestante e,
raramente, causar infecções crônicas em pessoas que tenham algum tipo de
imunodeficiência.

Hepatite E

Lavar as mãos (principalmente após o uso do sanitário, a troca de 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;
Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras;
Usar instalações sanitárias;
No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições
fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tais como a desinfecção de
objetos, bancadas e chão, utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária;
Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou
próximo de locais onde haja esgoto;
Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios;
Usar preservativos e higienizar as mãos, genitália, períneo e região anal antes e
depois das relações sexuais;
Higienizar vibradores, plugs anais e vaginais e outros acessórios eróticos.

Prevenção: A melhor forma de evitar a doença é melhorando as condições de
higiene e saneamento básico, como:

Sintomas: Geralmente, em adultos jovens, o vírus E causa hepatite aguda de
curta duração e autolimitada (2 – 6 semanas), clinicamente indistinguível de
outras causas de hepatite viral aguda. Embora a infecção ocorra também em
crianças, elas geralmente não têm sintomas, ou apresentam apenas uma doença
leve sem icterícia que não é diagnosticada. Os sinais e sintomas, quando
presentes, incluem inicialmente fadiga, mal-estar, febre e dores musculares.
Esses sintomas iniciais podem ser seguidos de enjoo, vômitos, dor abdominal,
constipação ou diarreia, presença de urina escura e pele e os olhos amarelados
(icterícia). A hepatite E fulminante ocorre com mais frequência durante a
gravidez. As mulheres grávidas com hepatite E, particularmente aquelas no
segundo ou terceiro trimestre de gestação, apresentam maior risco de
insuficiência hepática aguda, perda fetal e mortalidade. Até 20% a 25% das
mulheres grávidas podem morrer se tiverem hepatite E no terceiro trimestre.

Não tem vacina Tem cura



Principais Publicações

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e

Hepatites Virais

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_hiv_sifilis_hepatites.pdf


Principais Publicações

Fluxogramas para prevenção da Transmissão Vertical
do HIV, Sífilis e Hepatites B e C nas instituições que

realizam parto

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/fluxograma_transmissao_vertical_instituicoes_parto.pdf


Principais Publicações

A B C D E das hepatites virais para agentes
comunitários de saúde

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcde_hepatites_virais_agentes_comunitarios_saude_2ed.pdf


Principais Publicações

Manual Técnico para o Diagnóstico
das Hepatites Virais

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_hepatites_virais.pdf


Principais Publicações

Pesquisa e Desenvolvimento em IST/HIV/Aids/ Hepatites
Virais no Brasil, 2012 a 2016: inventário e catalogação
das pesquisas oriundas dos editais públicos realizados
pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle
das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais e Parcerias

Institucionais entre 2012 e 2016

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_desenvolvimento_ist_hiv_aids_hepatites_virais_brasil_2012_2016.pdf


Principais Publicações

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Profilaxia PósExposição de Risco à Infecção pelo HIV,

IST e Hepatites Virais: relatório de recomendação

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_infeccao_HIV_IST_hepatites_relatorio.pdf


Principais Publicações

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Hepatite B e Coinfecções

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_hepatite_b_coinfeccoes.pdf


Principais Publicações

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
Hepatite C e Coinfecções

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_hepatite_c_coinfeccoes.pdf


Principais Publicações

 Cinco passos para elaboração de plano de educação
permanente em saúde para as IST, HIV/Aids e

Hepatites Virais
Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_elaboracao_plano_educacao_permanente_saude_ist_aids_hiv_hepatites_virais.pdf


Principais Publicações

Agenda estratégica para ampliação do acesso e
cuidado integral das populações-chaves em HIV,
hepatites virais e outras infecções sexualmente

transmissíveis

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_estrategica_ampliacao_cuidado_integral_populacoes_chave.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_estrategica_ampliacao_cuidado_integral_populacoes_chave.pdf


Principais Publicações

Perfil das coagulopatias hereditárias: 2016

Clique aqui e acesse a publicação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/perfil_coagulopatias_hereditarias_2016.pdf


Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais

Clique aqui e acesse o
Boletim de 2021

Clique aqui e acesse o
Boletim de 2020

Clique aqui e acesse o
Boletim de 2019

Clique aqui e acesse o
Boletim de 2018

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2021.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2020.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2019.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2018.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2021.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2020.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2019.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/boletim_epidemiologico/hepatites_virais_2018.pdf


Para mais publicações sobre Hepatites Virais,
acesse aqui a pesquisa na BVS MS.

 
Para saber mais, entre em contato conosco:

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

 
Atendimento por Telefone:

(61) 3315-2410
 

Consulta online ao acervo:
http://bvsms.saude.gov.br/

 
Pesquisa de Atos Normativos do Ministério da

Saúde:
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/

norma/listPublic.xhtml
 

Solicitação de artigos científicos em saúde:
bibcomut@saude.gov.br

 
Fontes de Informação em Saúde:

https://padlet.com/bibreferencia/fontesdeinforma
caoms

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?u_filter%5B%5D=fulltext&u_filter%5B%5D=db&u_filter%5B%5D=mj_cluster&u_filter%5B%5D=collection_bvsms&u_filter%5B%5D=la&u_filter%5B%5D=year_cluster&u_filter%5B%5D=type&fb=&output=site&lang=pt&from=1&sort=&format=summary&count=100&page=1&skfp=&index=&q=hepatites+virais&where=&filter%5Bmj_cluster%5D%5B%5D=Hepatite+Viral+Humana&years=on&range_year_start=2017&range_year_end=2022
mailto:bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
mailto:bibcomut@saude.gov.br
https://padlet.com/bibreferencia/fontesdeinformacaoms
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