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3revenção 

Hepatites 
ce Aa E 
Apesar de parte dos infetados 
não apresentar sintomas, os vírus 
das hepatites podem causar doenças 
agudas, crónicas, cirrose, cancro 
e até a morte. Saiba como evitar 
estas doenças que afetam o fígado. 

POR NICOLAU FERREIRA 

COLABORAÇÃO 

PROF. DR. 
RUI TATO 
MARINHO 

Médico 
gastrenterologista, 

hepatologista, 
diretor do Serviço 

de Gastrenterologia 
Hepatalogia 
do Centro 
Hospitalar 

Universitário 
Lisboa Norte 

(Hospital 
Santa Maria 

e Hospital Pulido 
Valente) 

e presidente 
da Sociedade 
Portuguesa 

de Gastrenterologia 

ma das origens 
mais comuns 
da inflamação 
do fígado é a infeção 

por vírus que, ao usarem as células 
daquele órgão para se multiplicarem, 
causam as hepatites. Conhecem-se 
cinco vírus que infetam o fígado, 
causando a hepatite A, B, C, 
D e E, cada um com um 
comportamento próprio. Uns 
provocam uma infeção aguda, 
outros tornam-se uma doença 
para o resto da vida. Mas há um 
grande número de casos em que 
as pessoas não sabem que estão 
infetadas. «São doenças muito 
silenciosas, por vezes até se 
denomina epidemia silenciosa», 
refere Rui Tato Marinho, 
presidente da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia, 
que traça o retrato dos vários 
tipos de hepatites. 
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saúde * 

HEPATITE A 
A QUE SE CURA POR SI 
O vírus da hepatite A 
é um vírus de ARN, ou seja, 
oseu material genético 
é composto por uma 
molécula de ácido 
ribonucleico. É ingerido por 
via oral, penetra no sangue 
e segue até ao fígado, 
onde se liga à superfície 
dos hepatócitos e entra 
nestas células, onde usa 
a maquinaria celular para se 
multiplicar, estabelecendo 
uma infeção. «A hepatite A 
é uma doença aguda», 
explica Rui Tato Marinho. 
Não se torna crónica e o 
sistema imunitário debela 
a infeção. «Em quase 100 
por cento dos casos, cura-se 
por si. Em um ou dois por 
cento, evolui para uma 
hepatite fulminante, que 
mata quase toda as células 
do fígado e o paciente pode 
vir a necessitar de um  

transplante», indica 
o médico gastrenterologista. 

Quais os sintomas 
A maioria dos infetados 
não apresenta sintomas, 
principalmente as crianças. 

ando existem, surge 
cansaço, febre, náusea, 
pele e olhos amarelos, 
desconforto abdominal 
e dialie"a. 
—> Como se transmite 
O vírus é eliminado pelas 
fezes, sendo os alimentos 
com vestígios de fezes 
contaminadas uma forma 
de transmissão. Outra via 
são as práticas sexuais com 
um portador da doença, 
em que há contacto com 
vestígios de fezes. 

Como prevenir 
o contágio 
A vacina é a forma mais 
eficaz de evitar a doença, 
que é rara em Portugal. 
-'Tratamento 
Não existe tratamento 4 

SINTOMAS 
--)Cansaço, 

febre, 
náusea, pele 

e olhos 
amarelos, 

desconforto 
abdominal 
e diarreia 

são alguns 
dos sintomas 
associados 

à hepatite A, 
ainda que 
a maioria 

dos infetados 
seja 

assintomática 

RASTREIO 
COMO E QUANDO FAZER? 
Rastrear as hepatites é importante para controlar 
a transmissão destas doenças, sendo o rastreio realizado 
através de uma análise ao sangue. Sendo a hepatite C 
o tipo de hepatite virai mais comum em Portugal, 
o seu rastreio na comunidade de toxicodependentes 
é particularmente importante. Outro grupo importante 
são os imigrantes. «Pessoas provenientes de África 
ou da Ásia devem fazer a análise para a hepatite B porque 
são de risco», indica Rui Tato Marinho, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia. 
* Saiba mais em www.redederastreio.pt 
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EXISTE VACINA? 
Sim, para três tipos. Na opinião de Rui Tato Marinho, 
«toda a gente se deve vacinar (contra a hepatite A e B) 
se o entender e se tiver possibilidades económicas». 

* Hepatite A 
«Existe uma 
vacina em duas 
doses muito 
eficaz, mas não 
está incluída no 
Plano Nacional 
de Vacinação 
(PNV)», refere 
Rui Tato Marinho, 
presidente 
da Sociedade 
Portuguesa de 
Gastrenterologia. 

* Hepatite B 
Está dividida 
em três doses 
e está no PNV. 
Existe ainda uma 
vacina dupla, que 
imuniza tanto 
para a hepatite A, 
como para a B, 
mas não está 
incluída no PNV. 
É eficaz na 
prevenção da 
hepatite D. 

* Hepatite E 
Desenvolvida 
na China, não 
é comercializada 
na Europa. 

revenção 

específico, sendo 
os sintomas controlados nos 
casos mais graves da doença. 

HEPATITE B 
A ASSINTOMÁTICA 
O vírus 1 lepatitis B 
é formado por uma dupla 
cadeia de ADN. Tem 
capacidade de criar 
uma infeção crónica 
quando dura mais de seis 
meses, continuando 
a multiplicar-se nas células 
hepáticas e torna-se crónica 
quando dura mais de seis 
meses. O seu ADN pode 
infiltrar-se no ADN 
das células humanas, 
tornando-se impossível 
extinguir a infeção.  

-) Ovais os sintomas 
Muitos infetados não 
apresentam sintomas 
e, quando existem, 
são os mesmos que os da 
hepatite A. «A maioria 
dos doentes crónicos não 
apresenta sintomas, mas 
um terço pode desenvolver 
cirrose ou cancro do fígado», 
refere Rui Tato Marinho. 

Como se transmite 
Pelo sangue e fluidos 
corporais, como sémen 
e saliva. Há várias vias 
de transmissão, como 
relações sexuais 
desprotegidas com um 
parceiro infetado; falta 
de lavagem das mãos; o uso 
de seringas infetadas em 
contexto médico,  

de aplicação de tatuagens 
ou no uso de drogas; 
ou durante o parto, pois 
uma mãe infetada pode 
transmitir o vírus ao filho. 
- Como prevenir 
o contágio 
Através da vacinação, que 
diminuiu o número 
de casos em Portugal. 
-)Tratamento 
Não existe um tratamento 
que cure de forma definitiva 
os casos crónicos. Em casos 
crónicos graves, usam-se 
antivirais para controlar 
a replicação viral e reduzir 
os risco de complicações 
(cirrose e cancro do fígado). 

HEPATITE C 
A MAIS COMUM 
Quase todos os casos 
de hepatite C tornam-se 
crónicos se não forem 
tratados. O vírus 
da hepatite C tem uma 
cadeia simples de ARN 
e infeta os hepatócitos, 
destruindo-os. «Pode 
evoluir para cirrose, 
que pode demorar 30 
a 40 anos a surgir», 
indica Rui Tato Marinho. 
É o tipo de hepatite mais 
comum em Portugal, 
estando muito associada 
aos utilizadores de drogas 
e a quem fez transfusões 
de sangue antes de 1992. 
-'Quais os sintomas 

A grande maoria dos 
infetados não apresenta 
sintomas. Os doentes 

TRANSMIS-

 

SÃO 
--> Relações 

sexuais 
desprotegidas 

com um 
parceiro 
infetado 
ou o uso 

de seringas 
infetadas em 

contexto 
médico, 

na aplicação 
de tatuagens 

ou no uso 
de drogas 
podem 

transmitir 
hepatite B 
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crónicos são muitas vezes 
assintomáticos, mas 
podem desenvolver cirrose 
ou cancro do fígado. 
-4  Como se transmite 
Através do sangue. A grande 
maioria dos casos está 
associada a consumidores 
de drogas, que usam 
material infetado, como 
seringas. No entanto, 
também se pode transmitir 
no contexto de transfusões 
médicas antes de 1992 ou 
quando alguém com um 
ferimento é exposto 
a sangue contaminado, 
como nas relações sexuais. 

Como prevenir 
o contágio 
Como não existe vacina, 
previne-se evitando 
ocontacto com sangue 
contaminado. Nas 
transfusões de sangue 
e de órgãos, é obrigatório 
fazer o teste para 
a hepatite C. No caso 
dos toxicodependentes, 
é importante o uso 
de material não 
compartilhado. 
-4Tratamento 

Existem vários 
medicamentos antivirais 
que tratam a doença, 
eliminando o vírus em 
cerca de 97 por cento 
dos casos. 

HEPATITE D 
A MAIS RARA 

O agente patológico 
da hepatite D, o vírus  

da hepatite Delta, não 
é considerado um vírus 
por ser constituído por um 
envelope de proteínas que 
contém uma cadeia única 
de ARN. Mas esta cadeia 
genética não é suficiente 
para o vírus se multiplicar 
quando infeta um 
hepatócito, pois necessita 
da presença do vírus 
da hepatite B para 
se multiplicar. 
-3 Quais os sintomas 
Pode provocar uma 
hepatite fulminante, 
principalmente quando 
a transmissão do vírus 
ocorre depois de a pessoa 
já estar infetada com 
ovírus da hepatite B. 

Como se transmite 
Ocorre muitas vezes 
com a transmissão da 
hepatite B, principalmente 
através do uso de seringas 
infetadas. «Nas décadas 

de 1980 e 1990, era 
muito frequente nos 
toxicodependentes. Hoje, 
é raríssima em Portugal», 
explica Rui Tato Marinho. 

Como prevenir 

o contágio 
A melhor forma é através 
da vacinação contra 
a hepatite B. 
-4Tratamento 
Não existe um tratamento 
específico. 

HEPATITE E 
A ZOONÓTICA 
Embora se transmita entre  

humanos, é considerada 
uma zoonose, ou seja, 
muitas vezes o vírus 
é transmitido dos animais 
para os humanos, 
«podendo ser transmitido 
através do porco», aponta 
Rui Tato Marinho. 
O vírus tem uma cadeia 
simples de ARN e, tal como 
na hepatite A, causa 
uma infeção aguda 
passageira. Nas grávidas, 
é particularmente 
perigoso, com uma 
taxa de mortalidade 
de 25 por cento. 
Em doentes com 
osistema imunitário 
debilitado, a infeção pode 
tomar-se crónica. 
-)Quais os sintomas 
A maioria não apresenta 
sintomas, mas quando 
existem são semelhantes 
aos das outras hepatites. 

Como se transmite 

Por via oral, a partir 
de vestígios de fezes 
de pessoas ou animais 
infetados. 
—)Como prevenir 

o contágio 

Pelo cuidado com 
a higiene dos alimentos. 
Apesar de existirem 
epidemias importantes 
na Ásia, o vírus 
é raro em Portugal. 
-->Tratamento 
«Existe um antiviral, 
que também se utiliza 
na hepatite C, mas 
oseu uso é limitado», 
refere Rui Tato Marinho. * 

DOENÇA 
CRÓNICA 

-3  Em doentes 
com 

o sistema 
imunitário 
debilitado, 
a hepatite E 

pode 
tornar-se 
crónica 


