DIA MUNDIAL DA HEPATITE
A Hepatite é uma inflamação do fígado causada na sua maioria por vírus (A, B, C, D e E),
mas pode também dar-se como consequência da ingestão de substâncias tóxicas
como o uso abusivo de álcool, medicamentos ou estupefacientes, ou ser ainda causada
por alterações auto-imunes.
O Fígado é um órgão muito importante no nosso sistema digestivo e o seu mau
funcionamento ou deterioração podem originar várias complicações a curto e longo
prazo.
As causas da hepatite diferem entre si:

HEPATITE A

HEPATITE B

HEPATITE C

HEPATITE D

Causa: Consumo de
alimentos
contaminados ou de
pessoa para pessoa;

Causa: Contato de
pessoa para pessoa
através de fluidos
corporais.

Causa: Contato com
sangue de pessoa
infetada

Causa: Infeção por via
sexual sendo também
necessário infeção prévia
por Hepatite B.

HEPATITE E

HEPATITE AUTOIMUNE

HEPATITE TÓXICA

HEPATITE NÃO ALCOÓLICA

Causa: Ingestão
de alimentos
contaminados

Causa: Não se sabe ainda
a causa exacta desta
doença, mas estará
provavelmente associada
a alterações genéticas.

Causa: Consumo
excessivo de produtos
tóxicos como álcool,
drogas ou
medicamentos.

ou Esteato - Causa:
Obesidade, Diabetes,
Hipertensão ou Colesterol.

SINTOMAS

COMO PREVENIR?

Apesar da maioria de tipos de Hepatite
serem assintomáticos nos seus primeiros
anos, podemos classificar como principais
sintomas os seguintes:
- Fadiga;
- Náuseas e Vómitos;
- Icterícia;
- Falta de Apetite;
- Urina Escura e Fezes Claras.

- Ter as vacinas em dia, nomeadamente da Hepatite A e
Hepatite B;
- Manter hábitos de alimentação saudável e não ingerir
alimentos cuja origem seja duvidosa especialmente em
países endémicos;
- Evitar hábitos alcoólicos e de consumo de drogas;
- Usar preservativo;
- Não partilhar objetos que possam estar contaminados
com sangue como escovas de dentes ou lâminas de
barbear, por exemplo;
- Não praticar a auto-medicação com excesso de fármacos,
nomeadamente anti-inflamatórios e analgésicos.

RISCOS OCUPACIONAIS
A infeção por Hepatite B (HBV) constitui um elevado risco ocupacional para algumas profissões,
nomeadamente as relacionadas com a área da saúde. Este vírus sobrevive, pelo menos, durante uma
semana em ambiente seco, à temperatura ambiente, facto que realça a importância de uma higiene
rigorosa das superfícies contaminadas. Todas as pessoas que realizam tarefas que envolvam contacto com
sangue ou fluídos biológicos, devem ser vacinadas contra a Hepatite B.
A vacinação contra as Hepatites A e B é fortemente recomendada nas seguintes atividades ocupacionais:

VACINA

ATIVIDADE OCUPACIONAL

Hepatite A

- Profissionais de saúde;
- Profissionais que prestam cuidados de saúde a pessoas potencialmente
excretoras do vírus pelas fezes;
- Profissionais de laboratório que contatem com fezes potencialmente
contaminadas.

Hepatite B

- Trabalhadores com atividades de colheita, manipulação, condicionamento ou
utilização de sangue humano, seus derivados e outros produtos biológicos
humanos;
- Trabalhadores com atividades de manutenção, lavagem e esterilização de
material ou equipamentos que impliquem o contacto com sangue humano;
- Trabalhadores com contacto com resíduos urbanos e/ou biológicos.
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