
ão 350 milhões de pessoas no mundo
infectadas cronicamente pelo vírus da

• Não compartilhar seringas, agulhas e objetos
cortantes como aparelho de barbear e alicate
de cutícula;

• Usar seringas e agulhas descartáveis;
• Usar camisinha em todas as relações sexuais;

A VACINA CONTRA A HEPATITE B É O
MÉTODO MAIS EFICIENTE DE PREVENÇÃO.

Lembre-se: a vacina não dispensa a adoção dos
cuidados acima citados, pois eles também
previnem outras doenças.

A vacina CONTRA a HEPATITE B é bastante
moderna. É elaborada por meio de engenharia
genética e, portanto, isenta de vírus vivos. É segura
e eficiente, raramente apresenta efeitos colaterais.

O esquema de vacinação é composto por 3 doses,
sendo que a primeira dose deve ser aplicada nas
primeiras 12 horas de vida do bebê, ou a qualquer
momento, desde que o quanto antes. A 2ª dose
deve ser aplicada um mês após a 1ª dose, e a 3ª
dose cinco meses após a 2ª. A imunização contra
a doença só ocorrerá após a aplicação da 3ª dose,
ou seja, após ter recebido o esquema completo. A
imunidade assim adquirida durará para sempre.

A VACINAÇÃO É UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
PÚBLICA NACIONAL PARA GARANTIR A SAÚDE E
A QUALIDADE DE VIDA DAS GERAÇÕES FUTURAS.

Desde 2001, a vacina CONTRA a HEPATITE B é
garantida pelo Sistema Único de Saúde – SUS
para a população de 0 a 19 anos, e, portanto,
oferecida gratuitamente nos postos de saúde.

Ela também é disponibilizada nas unidades
de saúde para  maiores  de  19 anos com
maior risco de adquirir a doença como, por
exemplo, aqueles que convivem com infectados
crônicos, profissionais de saúde em condições

HEPATITE B, conforme os dados da Organização
Mundial da Saúde – OMS.

No Estado de São Paulo estima-se que o número
de infectados crônicos seja de 246.000 e na
capital 70.000.

A HEPATITE B é uma doença que ataca o fígado e
não apresenta sintomas na maioria das pessoas.

Em 90% dos adultos a HEPATITE B evolui para
cura espontânea. Nos 10% restantes, a doença
se  to rna  c rôn ica ,  ou  se ja ,  as  pessoas
permanecerão com a doença para toda vida. São
estas pessoas, as responsáveis pela transmissão
e manutenção da doença na população.

Uma parcela destes doentes crônicos apresentará
risco de morte, pois evoluirá para cirrose ou câncer
de fígado. É este grupo que preocupa as
autoridades de Saúde Pública.

Quanto menor a idade do indivíduo na época do
contágio, maior o risco de evoluir para doença crônica.

A HEPATITE B é transmitida geralmente pelas
mesmas vias que a AIDS, ou seja, por meio de:

• Relações sexuais;
• Mãe para o bebê, na grande maioria das vezes

no momento do parto;
• Agulhas contaminadas ou compartilhadas –

tatuagem, piercing, usuários de drogas
injetáveis e outros;

• Transfusão de sangue e derivados sem o devido
controle de qualidade, situação rara em São Paulo.

Também pode ser transmitida para pessoas,
sem proteção vacinal, quando existe um infectado
crônico na família. Esta forma de contaminação é rara.
Para evitar a transmissão da HEPATITE B devem
ser observados os seguintes cuidados:



de risco, e outros. O restante da população que
quiser receber a vacina, deverá fazê-lo na rede
particular.

A Secretaria da Saúde do Município de São Paulo
disponibiliza para atendimento à população, 465
salas de vacina espalhadas pela cidade, com
atendimento gratuito e sem hora marcada de
2ª a 6ª feira das 8h00 às 17h00.

Todo cidadão que toma as vacinas disponíveis, nos
Postos de Saúde, recebe uma carteira de vacinação
que passa a ser o documento de comprovação e
controle vacinal. Ela deverá ser apresentada a cada
retorno ao Posto de Saúde ou consulta médica.

A vacinação tem sido uma grande preocupação
das autoridades de saúde pública, em especial as
do Município de São Paulo, pois o índice de
vacinação CONTRA a HEPATITE B em jovens de
7 a 19 anos ainda é muito baixo, demonstrando a
vulnerabilidade desta população.

É urgente a conscientização da população para os
perigos dessa doença e para a importância da
vacinação, como um método eficiente de
prevenção, contra a HEPATITE B. É imprescindível
o apoio dos profissionais de ensino na
disseminação da informação e a participação dos
pais e responsáveis no encaminhamento de seus
filhos, de 0 a 19 anos, para os postos de vacinação.

Portanto, senhor professor, ajude-nos a convocar os
pais e responsáveis a levarem seus filhos de 0 a 19 anos,
ao Posto de Saúde mais próximo de suas casas para
iniciarem ou completarem o esquema de vacinação
CONTRA a HEPATITE B. Nesta ocasião, as demais
vacinas do calendário vacinal poderão ser atualizadas
conforme orientação dos profissionais da saúde.

Mais informações consulte os sites:
www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/
vigilancia_saude/doenca_agravo/0002
www.cve.saude.sp.gov.br – acessar doenças
crônicas transmissíveis.

PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES
1. Quais os sintomas da Hepatite B?
Pele e olhos amarelados acompanhados de
cansaço, perda de apetite, náuseas, desconforto
abdominal e urina escura. Mas a maioria das
pessoas não apresentam sintomas. Em caso de
dúvida ou existência de algum sintoma, procure
um médico ou Posto de Saúde.

2. Existem grupos de risco?
Sim. Usuários de drogas, tatuagem, piercing,
profissionais do sexo ou pessoas que convivem
com doentes de hepatite B e não são vacinadas.

3. Existe tratamento para Hepatite B?
Existem medicamentos utilizados para tratamento
da infecção crônica, mas até o momento, os
resultados não são totalmente satisfatórios.

4. Quanto tempo o vírus da Hepatite B pode
sobreviver fora do corpo?
O vírus pode sobreviver até sete dias em objetos
como maçanetas, bancadas e outros, permanecendo
capaz de contaminar a pessoa através de ferimentos
ou em contato com a boca ou olhos. O contágio
também pode ocorrer quando do contato com
sangue ou objetos por ele contaminados, como
em aparelhos de barbear, agulhas, alicates de
unha e outros.

5. Se eu recebi uma só dose de vacina, devo
receber outras doses?
Sim. Procure o Posto de Saúde levando a carteira
de vacinação para continuar o esquema de
vacinas, que é composta por três doses.Caso
não tenha a carteira, ela será fornecida pelo posto.

6. Se eu precisar tomar outras vacinas, posso
fazê-lo ao mesmo tempo?
Sim. A vacina CONTRA a HEPATITE B não
interfere com outras vacinas.

7. A vacina pode ser aplicada durante a
gravidez ou aleitamento?
Sim. Ela é segura para a mãe e para o bebê.

8. Quais os cuidados em relação à HEPATITE
B para o recém - nascido?
O Governo do Estado de São Paulo por meio da
Secretaria de Saúde, através de uma  Resolução
publicada em Março de 2005, obriga a vacinação
de todos os recém - nascidos nas primeiras
12 horas de vida, nos hospitais da rede pública
e privada.

COVISA
Coordenação de

Vigilância em Saúde

PREVENÇÃO É SAÚDE, É QUALIDADE DE VIDA,
É DEVER DO ESTADO E DIREITO DO CIDADÃO.

ESTAMOS FAZENDO NOSSA PARTE, É
PRECISO QUE VOCÊ FAÇA A SUA.

PROTEJA A SUA FAMÍLIA – VACINEM-SE!


