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Combater a epidemia silenciosa
Hepatite

Fígado 
saudável

Hepatite 
crônica

• Hepatite viral é a inflamação do fígado cau-
sada por um vírus.1
• As hepatites B, C e D são disseminadas pelo 
sangue, sêmen e outros fluidos corporais.1

• A infecção da hepatite A é disseminada 
através da ingestão de alimentos ou água con-
taminados com o vírus da Hepatite A.
• A hepatite crônica é uma doença de longo 
prazo que se desenvolve quando o vírus 
permanece no corpo.2

Conheça os fatos

Qualquer 
pode estar em 
risco de contrair a 
hepatite viral 
O tratamento adequado da 
hepatite B e C pode impedir 
o desenvolvimento das
principais complicações das 
doenças hepáticas crônicas: 
cirrose e câncer de fígado.

de mortes por ano4

Reconheça os sintomas
• Muitas pessoas com hepatite não apresentam 
sintomas
– Se os sintomas ocorrem com uma infecção 
aguda, eles podem aparecer a qualquer momento 
entre 2 semanas a 6 meses após a exposição.
– Os sintomas da hepatite viral crônica
podem levar décadas para se desenvolverem.

• Os sintomas da hepatite podem incluir: 
– Febre
– Fadiga
– Perda do apetite
– Náusea

– Vômito
– Dor abdominal
– Urina escura
– Dor nas articulações

Entenda os riscos

Transfusões de sangue 
inseguras e procedimentos 
médicos1

Da mãe para o feto1 Sexo sem proteção1 Compartilhar agulhas
contaminadas,
seringas e outros
equipamentos para
injeção11

1. https://www.cdc.gov/hepatitis/abc/index.htm
2. https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/bfaq.htm#bFAQ013
3. https://www.who.int/health-topics/hepatitis#tab=tab_1
4. https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2021
5. https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2021/campaign-materials
6. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250578/WHO-HIV-2016.06-spa.pdf?sequence=1  
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Como você pode se previnir?
O conhecimento dos riscos da hepatite e a detecção precoce podem ajudar a evitar a propagação da 
hepatite viral.
Para ajudar no combate a propagação da hepatite viral:
• Fale com seu médico para realizar o teste de hepatite, especialmente se você tiver algum dos 
fatores de risco.
• Faça o teste!
Para saber mais, visite a nossa página: 
siemens-healthineers.com/br/clinical-specialities/hepatology


