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Informações para o doente sobre a Hepatite B 
 
Informações e instruções para os doentes. Folheto de Prevenção de Doenças Transmissíveis 
emitido pela Sociedade Sueca para a Prevenção e Controlo das Doenças Transmissíveis. 
 
O que é a Hepatite B? 
Você foi infectado pelo vírus da hepatite B, que infecta o fígado. A Hepatite B está presente em 
todo o mundo e é muito frequente nalguns países. Cerca de metade de todos os adultos que ficam 
infectados não apresentam qualquer sintoma da doença. Quando ocorrem sintomas, os mais 
frequentes na fase aguda consistem em náuseas, perda de apetite, cansaço, dor abdominal difusa, 
dores no corpo e febre. Também pode aparecer comichão, e a pele e parte branca dos olhos 
podem assumir uma coloração amarela. Na maioria dos casos, nos adultos infectados a doença 
desaparece por si decorridos alguns meses. Quando o indivíduo infectado é uma criança, existe 
maior risco para que a infecção se torne crónica. 
 
Modos de transmissão 
A Hepatite B é transmitida quando um indivíduo entra em contacto com sangue infectado através 
das suas membranas mucosas ou pele lesada, o que pode acontecer durante o contacto íntimo na 
família. Os familiares / amigos próximos que se pense necessitarem de vacinação poderão ser 
vacinados a título gratuito. 
As mães infectadas podem infectar os seus filhos durante o parto ou - raramente - durante a 
gravidez. A infecção também é transmissível sexualmente. A partilha de dispositivos injectáveis 
com um indivíduo infectado pelo vírus da hepatite B pode transmitir a infecção.  
 
Gravidez e parto 
Uma mãe portadora da infecção pode infectar o seu filho durante o parto. Na primeira consulta 
na clínica pré-natal (mödravårdscentralen), a futura mãe deve informar a parteira que é 
portadora da infecção. A criança deve ser vacinada directamente depois do parto, e irá receber 
vacinação adicional durante o seu primeiro ano de vida, para prevenir a infecção pelo vírus da 
hepatite B. 
 
Conselhos de higiene 
Tenha o cuidado de proteger feridas com ligaduras ou pensos, mesmo que sejam feridas 
extremamente pequenas. Se alguém a ajudar, esta pessoa deve usar luvas de plástico. Embale 
todo o material manchado de sangue com cuidado antes de o deitar fora. Manchas do sangue no 
chão, por exemplo, devem ser limpas com lixívia à base de cloro ou com um desinfectante 
semelhante.  
 
Instruções 
• Deve comparecer nas consultas e exames que o médico responsável pelo seu tratamento 
considerar necessários.  
• Se procurar assistência médica ou dentária, tem que comunicar que o seu sangue é infeccioso. 
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• Se alguém entrar em contacto com o seu sangue através dos olhos, nariz ou boca, deve 
enxaguar com água em abundância. Pele que tenha sido exposta ao sangue pode ser 
desinfectada utilizando, por exemplo, clorhexidina em álcool. Tem que comunicar ao indivíduo 
que o seu sangue está infectado pelo vírus da hepatite B e que este deve entrar imediatamente 
em contacto com uma clínica especializada em doenças infecciosas para tomar uma decisão 
relativa à vacinação. 
• Não partilhe artigos individuais tais como lâminas de barbear, máquinas de barbear, escovas 
de dentes, etc. 
• Se consome drogas injectáveis, deve possuir as suas próprias agulhas e seringas e não deve 
permitir que outros as usem. Não deve usar a mesma taça de mistura, e os dispositivos de 
injecção devem ser armazenados de forma a que não exista risco de transmissão da infecção a 
outros.  
• Não deve fazer tatuagens, furar as orelhas nem receber qualquer outro tratamento que envolva 
a utilização de ferramentas afiadas e que possam causar hemorragia. Se mesmo assim o 
pretender fazer, deve comunicar que sofre de hepatite B. 
• Antes de ter relações sexuais, tem a obrigação de comunicar ao seu parceiro que sofre de 
hepatite B. Tal aplica-se à actividade sexual na qual o pénis entra na vagina, recto ou boca, ou 
a outra actividade sexual que envolva o risco de transmitir a infecção.  
• Use um preservativo para proteger contra a infecção se o seu parceiro não for imune (se não 
tiver tido a doença nem estiver vacinado contra a hepatite B). O preservativo deve ser usado 
durante toda a relação.  
• Comunique ao médico responsável pelo seu tratamento caso tenha um parceiro ou familiar que 
possa necessitar de vacinação contra a hepatite B.. 
• Não poderá doar sangue ou esperma, órgãos ou tecidos para transplante. 
A doença com a qual está infectado constitui um perigo para a saúde pública, ao abrigo do Acto 
Sueco Referente a Doenças Transmissíveis (Smittskyddslagen). Por conseguinte, tem a obrigação 
de seguir as instruções que lhe forem dadas pelo seu médico. Caso o solicite, o Consultor de 
Controlo das Doenças Transmissíveis (Smittskyddsläkaren) tem que reconsiderar as instruções. 
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