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Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 Hepatites Virais 

 

 As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes 

etiológicos, com tropismo primário pelo tecido hepático, que 

apresentam características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais semelhantes e importantes particularidades; 

 As hepatites virais têm grande importância pelo número de 

indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das 

formas agudas e crônicas; 
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 A distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a 

magnitude dos diferentes tipos varia de região para região. No 

Brasil, há grande variação regional na prevalência de cada um dos 

agentes etiológicos; devem existir cerca de dois milhões de 

portadores crônicos de hepatite B e três milhões de 

portadores da hepatite C; 

 A maioria das pessoas desconhece seu estado de portador e 

constitui elo importante na cadeia de transmissão do vírus da 

hepatite B (HBV) ou do vírus da hepatite C (HCV), que perpetua 

as duas infecções; 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

Hepatite A 

 A principal via de contágio do vírus da hepatite A é a fecal-oral, 

por contato inter-humano ou através de água e alimentos 

contaminados; 

 Contribui para a transmissão a estabilidade do vírus da hepatite A 

(HAV) no meio ambiente e a grande quantidade de vírus presente 

nas fezes dos indivíduos infectados; 

 A transmissão parenteral é rara, mas pode ocorrer se o doador 

estiver na fase de viremia do período de incubação; 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Fluxograma diagnóstico da hepatite A 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Interpretação dos resultados sorológicos da hepatite A 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

Hepatite B 

 A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por via 

parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada 

doença sexualmente transmissível; 

 A transmissão vertical (materno-infantil) também é causa 

frequente de disseminação do vírus; 

 De maneira semelhante às outras hepatites, as infecções 

causadas pelo HBV são habitualmente anictéricas; 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Fluxograma de propedêutica para hepatite B aguda 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Hepatite B aguda: significado dos marcadores sorológicos 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Hepatite B crônica: significado dos marcadores sorológicos 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Hepatite B: Interpretação dos resultados sorológicos e fase de infecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perfis sorológicos atípicos 
podem ser encontrados no 
curso da infecção pelo HBV, 
tais circunstâncias necessitam 
da avaliação de um especialista 
(Hepatologista ou 
Infectologista). 

• ** Devido à pequena 
disponibilidade comercial desse 
marcador, pode-se utilizar o 
anti-HBc total em seu lugar. 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

Hepatite C 

 O vírus da hepatite C é o principal agente etiológico da hepatite 

crônica anteriormente denominada não-A não-B; 

 Sua transmissão ocorre principalmente por via parenteral. Possuem 

risco acrescido para a infecção por via parenteral: indivíduos que 

receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993, 

usuários de drogas intravenosas ou inaladas e aspiradas que 

compartilham os equipamentos de uso, pessoas que fizeram 

tatuagens, outras exposições percutâneas (clientes de consultórios 

odontológicos, podólogos, manicures, etc.) sem cuidados com as 

normas de biossegurança. A transmissão sexual é pouco frequente; 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Hepatite C: Significado do marcador sorológico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

Hepatite D 

 É causada pelo vírus da hepatite delta (HDV) e é semelhante a outras 

hepatites virais pode apresentar-se como infecção assintomática, 

sintomática ou até com formas graves; O HDV é um vírus defectivo, 

satélite do HBV, que precisa do HBsAg para realizar sua replicação; 

 A infecção crônica é a principal causa de cirrose hepática em crianças e 

adultos jovens em áreas endêmicas da Itália, Inglaterra e Brasil (região 

amazônica); 

 Transmissão através de relações sexuais desprotegidas, via 

parenteral (compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagens, 

piercings, procedimentos odontológicos). A transmissão vertical pode 

ocorrer e depende da replicação do HBV.  



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

Hepatite E 

 O vírus da hepatite E (HEV) é de transmissão fecal-oral; 

 Essa via de transmissão favorece a disseminação da infecção nos 

países em  desenvolvimento onde a contaminação dos 

reservatórios de água perpetua a doença; 

 A transmissão interpessoal não é comum. Em alguns casos os 

fatores de risco não são identificados; 

 A doença é autolimitada e pode apresentar formas clínicas graves, 

principalmente em gestantes; 
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 As seguintes situações clínicas devem ser consideradas como 

suspeitas de hepatite viral: 

• Icterícia aguda e colúria; 

• Icterícia aguda, colúria, e aminotransferases (transaminases) > 3 vezes o limite 

superior da normalidade; 

• Aminotransferases (transaminases) > 3 vezes o limite superior da normalidade; 

• História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de 

pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HBV ou HCV; 

• História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo sabidamente HBsAg 

reagente e/ou anti-HBC reagente; 

• Exames sorológicos de triagem reagentes para hepatites (doadores de sangue 

e/ou órgãos, usuários de hemodiálise e ambulatórios de DST); 
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 Características das Hepatites Virais 
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 Tratamento 
 
1. Hepatite aguda 

• Não existe tratamento específico para as formas agudas das 

hepatites virais. O prognóstico é muito bom para hepatite A e E e 

a evolução resulta em recuperação completa; 

• Faz-se necessária a máxima atenção quanto às medicações 

utilizadas, já que deve-se evitar o emprego de drogas que 

tenham potencial hepatotóxico; 



Doenças Sexualmente Transmissíveis 

• Recomenda-se repouso relativo até praticamente a normalização 

das aminotransferases, liberando-se progressivamente o paciente 

para atividades físicas; 

• Deve ser recomendado que o próprio paciente defina sua dieta de 

acordo com seu apetite e aceitação alimentar. A única restrição 

está relacionada à ingestão de álcool, que deve ser suspensa por 

seis meses no mínimo e, preferencialmente, por um ano; 

• A administração de corticosteróide é totalmente contra-indicada; 
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• Acompanhamento clínico:  

o consultas médicas quinzenais no primeiro mês  

o consultas mensais até a resolução do quadro – esses intervalos 

devem ser reduzidos caso o profissional julgue necessário um 

acompanhamento mais intenso em função das alterações clinicas 

e laboratoriais; 

• Acompanhamento laboratorial: 

o aminotranferases, bilirrubinas, albumina e tempo de protrombina 

a cada consulta médica; 
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• Em todas as consultas deve-se checar a presença de critérios de 

gravidade: 

o Os aspectos clínicos: vômitos repetidos, febre prolongada, hálito 

hepático, hemorragias espontâneas e sinais de encefalopatia 

hepática (sonolência e/ou agitação psicomotora, asterixe – 

“flapping”, torpor e coma); 

o Laboratorialmente: queda do tempo de protrombina que não 

responde ao uso de vitamina K por via parenteral; também se 

pode notar leucocitose e queda da albumina; 
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• Deve-se realizar seguimento laboratorial com dosagem de 

aminotransferases, TP, bilirrubinas e albumina, até a detecção de 

duas dosagens normais com intervalo de quatro semanas; 

• O critério de alta inclui: 

o Remissão dos sintomas, podendo persistir discreta adinamia e 

sintomas digestivos vagos; 

o Normalização das bilirrubinas; 

o Normalização do tempo de protrombina; 

o Normalização das aminotransferases, com pelo menos duas dosagens 

normais com intervalo de quatro semanas devido à possibilidade de 

recrudescência; 
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2. Hepatite crônica 

• Atendimento voltado para ações simples que reduzam a chance 

de progressão para cirrose ou câncer de fígado, modificando ou 

desacelerando a história natural da doença; 

• Nesse sentido a orientação para o não consumo de bebidas 

alcoólicas, prevenção da co-infecção com HIV, controle de 

distúrbios metabólicos como a hiperlipidemia, obesidade e 

diabetes são essenciais; 

• Cabe diagnóstico precoce, adequado encaminhamento (quando 

existir alterações clinicas e/ ou laboratoriais);  
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• Orientação para evitar a transmissão domiciliar: não 

compartilhamento de utensílios e objetos de higiene 

contaminados com sangue (escova de dentes, barbeadores); 

•  Uma parcela dos casos de hepatite crônica necessitará de 

tratamento e, cuja indicação baseia-se no grau de acometimento 

hepático observado por biópsia; 

• Os principais marcadores de lesão hepática são as 

aminotransferases. Pacientes sem manifestações de hepatopatia e 

com aminotransferases normais devem ser avaliados clinicamente 

e repetir os exames a cada seis meses; 
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• A elevação das aminotransferases em pelo menos duas datas 

distintas, com no mínimo 30 dias de diferença, no intervalo de 

seis meses, pode ser indicativo de lesão hepática; 

 

• Nesta situação é necessária a realização de biópsia hepática para 

avaliar a indicação de tratamento específico; 
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 Imunização - Vacina contra hepatite b 

• A vacina contra hepatite B está disponível no SUS para as seguintes 

situações: 

o Menores de um ano de idade, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o parto; 

o Indivíduos entre um a 19 anos de idade; 

o Nos doadores regulares de sangue; Portadores de hepatite C; 

o Usuários de hemodiálise; Politransfundidos; Hemofílicos; Talassêmicos; 

o Profissionais de saúde; 

o Populações indígenas (todas as faixas etárias); 

o Comunicantes domiciliares de portadores do vírus da hepatite B; Portadores de neoplasias; 

o Pessoas reclusas (presídios, hospitais psiquiátricos, instituições de menores, forças armadas); 

o População de assentamentos e acampamentos; Homens que praticam sexo com homens; 

o Profissionais do sexo; 

o Para portadores de DST até 30 anos de idade 
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 Imunoglobulina humana anti-hepatite tipo b 

• A imunoglobulina humana anti-hepatite tipo B (IGHAB), 

disponível nos Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais 

(CRIE), é indicada para pessoas não vacinadas após exposição ao 

vírus da hepatite B nas seguintes situações: 

o Vítimas de abuso sexual; 

o Comunicantes sexuais de caso agudo de hepatite B; 

o Vítimas de exposição sanguínea (acidente pérfuro-cortante ou 

exposição de mucosas), quando o caso fonte for portador do HBV ou 

de alto risco; 

o Recém-nascidos de mãe sabidamente portadora do HBV; 


