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Faça o teste rápido para hepatites B e C. Caso não 
tenha recebido a vacina para hepatite B, inicie o 
esquema vacinal e complete as 3 doses. Caso 
você tenha hepatite B, o médico indicará o 
tratamento se for necessário. Além disso você 
precisa verificar se o seu filho recebeu a vacina e a 
imunoglobulina.

O sexo desprotegido também pode transmitir as 
Hepatites B e C. Se você não se protegeu durante 
as relações sexuais, procure um serviço para 
receber orientações e realizar teste das hepatites 
virais e outras infecções sexualmente 
transmissíveis.

Somente realiza esses procedimentos 
em locais autorizado. É necessário que
 todo o material utilizado seja esterilizado ou 
descartável.

As hepatite B e C têm Tratamento gratuito no SUS.

Os testes para hepatites B e C estão disponíveis 
nos serviços de saúde para todas as pessoas. Se 
você tiver mais de 40 anos, é muito importante 
fazer o teste da hepatite C. Você pode ter sido 
exposto a esse vírus na juventude.“Solicite os 
exames e aproveite para fazer os testes de HIV e 
Sífilis” para “Caso os testes de hepatite B e/ou C, 
foremforem reagentes aproveite para fazer os testes de 
HIV e Sífilis”


