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Identificação da Doença

Sintomas

Webgrafia
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Quando presentes, os sintomas de 
infeção aguda podem imitar um quadro 
gripal com:

➔ Febre
➔ Dor abdominal
➔ Fadiga
➔ Diminuição do apetite
➔ Náuseas
➔ Icterícia (coloração amarelada da 

pele e dos olhos)
➔ Urina escura

Nos casos mais graves pode ocorrer 
insuficiência hepática, caracterizada por 
icterícia, acumulação de líquidos e 
confusão mental.

Prevenção/Tratamento

A hepatite B é uma inflamação do fígado que 
pode ser aguda e/ou crónica.

A maioria das pessoas não desenvolve qualquer 
sintoma na fase inicial/aguda da infeção, sobretudo 
quando ocorre na infância.

Dos casos de hepatite B em adultos 5% torna-se 
crónica, podendo provocar cirrose hepática e cancro 
do fígado.

O vírus pode ser encontrado no sangue, esperma, 
secreções vaginais e leite materno.

A transmissão pode ocorrer através:

● do contato direto com fluidos corporais de uma 
pessoa contaminada.

● relações sexuais desprotegidas.
● partilha de objetos de higiene pessoal (lâminas de 

barbear ou depilar, instrumentos de manicure, etc).
● uso de material contaminado com sangue ou 

secreções (seringas, material usado para fazer 
tatuagens, piercings ou acupuntura, etc).

● saliva no caso de haver uma ferida aberta na boca .

● Três doses da vacina da hepatite B.
● Uso de preservativo em todas as relações sexuais.
● Não partilhar objetos pessoais (escova de dentes, 

lâminas de barbear ou depilar, seringas, etc).
● Certificar-se de que todos os materiais estão 

corretamente esterilizados no caso de querer fazer 
uma tatuagem, piercing ou acupuntura.

Prevenção

Tratamento

Modos de Transmissão

● Repouso, dieta pobre em gordura, hidratação, não ingestão 
de bebidas alcoólicas.

● Tomar medicamentos para aliviar os sintomas (febre, dores 
musculares e de cabeça, enjoos, vômitos).

● Tomar medicamentos para prevenir lesões irreversíveis do 
fígado, que poderão ter que ser tomados por toda a vida.
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