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DECLARACAO DE INFORMACCES DA VACINA

Vacina contra a hepatite B

Many Vaccine lnfonnation Statements are
available in Portuguese and other languages.
Sec www.Jmmunizc.org/vis

0 que voce precisa saber

Muitas declarayiics de infonna,iics da vaeina
estao disponivcis em portuguCs e outros
idiomas. Consultc www.immunizc.org/vis
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0 que

e a hepatite B?

)

A hepatite B e uma infecc;ao seria que afeta o figado. Essa
infecc;ao e provocada pelo virus da hepatite B.
• Em 2009, cerca de 38.000 pessoas foram infectadas com a
hepatite B.
• Todo ano, cerca de 2.000 a 4.000 pessoas morrem nos
Estados Unidos de cirrose ou de cancer do figado provocada
pela hepatite B.
A hepatite B pode provocar:
Doenfi:a aguda (no curto prazo). Isso pode levar a:
• perda de apetite
• diarreia e vomito
• cansac;o
• ictericia (pele ou olhos amarelos)
• dor nos musculos, nas juntas e no estomago
A doenc;a aguda com sintomas e mais comum entre os
adultos. As crianc;as que sao infectadas norrnalmente nao tern
sintomas.
lnfecfi:iiO cronica (em Iongo prazo). Algumas pessoas
desenvolvem a infecc;ao por hepatite B cronica. A maioria
delas nao tern sintomas, mas a infecc;ao ainda e muito grave e
pode levar a:
• dano no figado (cirrose) • cancer de figado • morte
A infecc;ao cronica e mais comum entre recem-nascidos
e crianc;as que entre adultos. As pessoas com a infecc;ao
cronica podem passar 0 virus da hepatite B para outras
pessoas, mesmo se nao parecerem ou nao se sentirem
doentes. Ate I ,4 milhoes de pessoas nos Estados Unidos
podcm ter a infecc;ao por hepatite B cronica.

0 virus da hepatite B e facilmente passado pelo contato com
o sangue ou com outros fluidos corporais de uma pessoa
infectada. As pessoas tambem podem pegar a infecc;ao pelo
contato com urn objeto contaminado, no qual o virus pode
viver por ate sete dias.
• Urn bebe cuja mae esta infectada pode pegar a infecc;ao
no parto.
• Crianc;as, adolescentes e adultos podem pegar a infecc;ao por:
- contato com sangue ou com fluidos corporais por meio de
lesoes na pele, como mordidas, cortes ou feridas;
- contato com objetos que tenham sangue ou fluidos
corporais neles, como escovas de dentes, giletes ou
dispositivos de monitoramento e de tratamento de
diabetes;
- ter relac;oes sexuais sem protec;ao com uma pessoa
infectada;
- compartilhar agulhas ao usar drogas;
- ser picado por uma agulha usada.
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Vacina contra a hepatite B:
Por que tomar a vacina?

A vacina contra a hepatite B pode prevenir a hepatite B e
as consequencias serias de uma infeec;ao por hepatite B,
incluindo cancer do figado e cirrose.
A vacina contra a hepatite B pode ser aplicada isoladamente
ou na mesma injec;ao com outras vacinas.
A vacinac;ao de rotina da hepatite B foi recomendada para
alguns adultos e algumas crianc;as nos Estados Unidos a partir
de 1982 e para todas as crianc;as em 1991. Desde 1990, as
novas infecc;oes por hepatite B entre crianc;as e adolescentes
cairam em mais de 95%---e em 75% em outros grupos etarios.
A vacina<;ao oferece uma prote<;iio longa contra a infec<;iio por
hepatite B, possivelmente durante toda a vida.
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Quem deve tomar essa vacina
contra a hepatite B e quando?

Crian~as

e adolescentes

• Os bebes norrnalmente recebem tres doses da vacina de
hepatite B:
1a dose:
no nascimento
2• dose:
com urn a dois meses de idade
3• dose:
com seis a 18 meses de idade
Alguns bebcs podem tomar ate quatro doses, por exemplo,
se uma vaeina de combinac;ao contendo a hepatite B for
usada. (1sso seria feito na forma de uma unica injec;ao
contendo varias vacinas.) A dose extra nao causa danos.
• Qualquer pessoa maior de 18 anos de idade que nao tomou a
vacina quando rna is jovem tam bern devera ser vacinada.

Adultos
• Todos os adultos nao vacinados com risco de contrair
a infecc;ao por hepatite B deverao ser vacinados. Essas
pessoas incluem:
- parceiros sexuais de pessoas infectadas com a hepatite B;
- homens que tern relac;oes sexuais com outros homens;
- pcssoas que usam drogas injetaveis;
- pessoas com mais de urn parceiro sexual;
- pessoas com doenc;a cronica do figado ou do rim;
- pessoas com mais de 60 anos de idade com diabetes;
- pessoas com empregos que os expoem a sangue ou a
fluidos corporais humanos;

U.S. Department of
Health and Human Services

Hep B VIS - Portuguese (2/2/12)

C<C'nteF, for D1~e;'!se

Control Jnd Prev-:nt1on

- familiares pr6ximos a pessoas infectadas com a hepatite B;
- residentes e equipes de institui<;:oes que cuidam de pessoas
com deficiencias;
- pacientes em dialise;
- pessoas que viajam para paises em que a hepatite B e comum;
- pessoas com infec<;:iio por HIV.
• Outras pessoas podem receber a recomenda<;iio do medico de
tomar a vacina contra a hepatite B. Por exemplo, adultos de
60 anos ou mais com diabetes. Qualquer outra pessoa que quiser
se proteger contra infec<;iio por hepatite B pode ser vacinada.
• Mulheres gravidas com risco por alguns dos motivos acima
mencionados deveriio ser vacinadas. Outras mulheres
gravidas que desejarem se proteger podem receber a vacina.
Os adultos que tomarem a vacina contra a hepatite B deveriio
tomar tres doses, com a segunda dose quatro semanas depois
da primeira e a terceira dose cinco meses depois da segunda.
0 medico pode informar sobre outras programa<;:oes de doses
que poderiio ser usadas em certas circunstancias.
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Quem nao deve tamar a vacina
contra a hepatite B?

• Qualquer pessoa com alergia grave a leveduras ou a qualquer
outro componente da vacina, niio devera tomar a vacina contra
a hepatite B. Diga ao medico se tiver alguma alergia grave.
• Qualquer pessoa que tiver tido uma rea<;iio alergica grave
a uma dose anterior da vacina contra hepatite B nao devera
tomar outra dose.
• Qualquer pessoa que estiver moderada ou gravemente
doente quando uma dose da vacina estiver programada
devera provavelmente esperar ate se recuperar, antes de
tomar a vacina.
0 medico pode fomecer mais informa<;:oes sobre
essas precau<;oes.

Observa<;iio: Pode ser necessaria esperar 28 dias, antes de
doar sangue, depois de tomar a vacina contra a hepatite B.
lsso acontece porque o exame de detec<;:iio da hepatite B
pode confundir a vacina na corrente sanguinea (que niio e
infecciosa) com a infec<;:iio por hepatite B.
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Quais sao OS riSCOS da vacina
contra a hepatite B?

A vacina contra a hepatite B e muito segura. A maioria das
pessoas niio tern qualquer problema com ela.
A vacina nao contem material infeccioso e nao pode causar a
infec<;iio por hepatite B.
Alguns problemas ]eves foram informados:
• Scnsibilidade no local da inje<;:iio (em ate I dentrc 4 pessoas).
• Temperatura de 99,9 or ou mais (em ate I dentrc 15 pessoas).
Problemas graves sao extremamente raros. Acredita-se que rea<;:ocs
alergicas graves ocorram em uma dentre I, I milhiio de doses.
Uma vacina, como qualquer medicamento, pode causar uma
rea<;:iio grave. Mas o risco de uma vacina causar urn dano serio
ou morte e extremamente pequeno. Mais de I 00 mil hoes de
pessoas nos Estados Unidos foram vacinadas com a vacina
contra a hepatite B.
Translation provided by the Immunization Action Coalition
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E se houver uma reac;ao grave? )

0 que d~vo procurar?
• Procure qualquer coisa preocupante, como sinais de uma
rea<;:iio alergica grave, febre muito alta ou mudan<;:as de
comportamento.
Sinais de uma rea<;:iio alergica grave podem incluir
manchas em forma de colmeia pelo corpo, incha<;:o do
rosto e da garganta, dificuldade para respirar, batimentos
cardiacos acelerados, tontura e fraqueza. Esses sintomas se
apresentariam alguns minutos ou algumas horas depois da
aplica<;:iio da vacina.
0 que eu devo fazer?
Se achar que os sintomas indicam uma rea<;iio alergica grave
ou outra emergencia que niio pode esperar, ligue 9-1-1 ou
!eve a pessoa para o hospital mais proximo. Caso contnirio,
ligue para seu medico.
Dcpois disso, a rea<;:iio devera ser inforrnada para o VAERS
(Vaccine Adverse Event Reporting System, Sistema de
inforrna<;:oes de eventos adversos por vacinas). 0 medico
pode inforrnar ao V AERS ou voce mesmo pode fazer isso
pelo site do VAERS em www.vaers.hhs.gov ou ligando
para 1-800-822-7967.

0 VAERS pode ser usado apenas para informar rear;oes.
0 VAERS niio oferece conselhos medicos.
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0 programa nacional de
compensac;ao de lesao por
vacina

0 VICP (National Vaccine Injury Compensation Program,
Programa nacional de compensa<;:iio por lesoes por vacina) e
urn programa federal que foi criado para compensar as pessoas
que possam ter sido lesadas por certas vacinas.
As pessoas que acham que podem ter sido lesadas por uma
vacina podem saber mais sobre o programa e sobre como fazer
uma reivindica<;iio pelo telefone 1-800-338-2382 ou pelo site
www.hrsa.gov/vaccinecompensation.

(~_B~j__c_o_m__o_p_o_s_s_o__s_a_b_e_r__m_a_i_s_?____~)
• Pergunte ao medico.
1-888-7 6 7-468 7
• Ligue para 0 departamento de saude local ou estadual.
• Entre em contato com os CDCs (Centers for Disease Control
and Prevention, Centros de controle e preven<;iio de doen<;as):
- Ligue para 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ou
- Visite o site dos CDCs www.cdc.gov/vaccines
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Para possibilitar que o provedor ou provedores de cuidados medicos tenham informat;:oes precisas sobre o estado de imunizat;:iio
do paciente, uma avaliac,:ao imunol6gica e urn plano recomendado para futuras imunizac,:oes serao enviados ao Michigan Care
Improvement Registry (Registro de lnformat;:oes para Melhores Cuidados de Saude de Michigan). Os individuos tern direito a
solicitar que o seu provedor de cuidados medicos nao en vie as informat;:oes sobre imunizat;:iio para o referido Registro de
lnformat;:oes.

