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VÍRUS HEPATITE B
A Hepatite B é uma doença que afecta o fígado e é
provocada pelo Vírus da Hepatite B (VHB).
A Hepatite B nem sempre apresenta sintomas e pode
curar-se espontaneamente ou evoluir para uma doença
crónica. Não há cura, mas há tratamento para a Hepatite
B crónica. No entanto as pessoas com Hepatite B crónica
têm alta probabilidade de desenvolver cirrose ou cancro
do fígado.
O VHB é 100 vezes mais infeccioso que o VIH/AIDS e
pode sobreviver até 7 dias fora do organismo humano.
Informação de acordo com o relatório «Hepatitis B expert group» da OMS

Formas comuns de transmitir Hepatite B
Sémen, Fluídos vaginais e Sangue infectado
Sexo desprotegido: oral, vaginal e anal
Partilha de objectos cortantes: agulhas, seringas,
material de manicure, tatuagens, piercings, lâminas, etc

E como não se transmite Hepatite B
Saliva: se não tiver tido contacto com sangue infectado
Contactos sociais: beijos, abraços, cumprimentos, suor
Utilizar talheres de pessoas infectadas
Leite materno

A VACINAÇÃO É EFICAZ E GRATUITA NO PORTO G!
Prevenção

Se achas que tiveste contacto com o vírus

O uso correcto do preservativo: masculino ou feminino
Vacinação: é o método mais eficaz
Evitar contacto com objectos pessoais cortantes

Vacina
A vacina desenvolvida regista uma eficácia de 95%
Pode ser tomada por todas as pessoas e é duradoura
São três doses

A nível mundial existem cerca de 2 biliões de pessoas
infectadas das quais, 350 milhões com hepatite B crónica.
A maioria dos casos surge em pessoas entre os 25 e os
44 anos, seguido da faixa etária entre os 15 e os 24
anos. A probabilidade é três vezes maior nos homens.
Se achas que podes ter estado em contacto, fala
com o teu médico ou contacta o Porto G!

(ligação disponível da versão .pdf em anexo)
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