A hepatite B é uma inﬂamação grave do fígado provocada pelo vírus da hepatite B (VHB).
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TESTE DO VHB

PORTUGUÉS

TESTE DO VHB

A hepatite B é uma inﬂamação grave do fígado provocada pelo vírus da
hepatite B (VHB). O VHB transmite-se com muito mais facilidade que o VIH,
sobretudo através das relações sexuais sem protecção ou pelo contacto
com sangue que contenha o vírus.
Se teve alguma prática sexual sem protecção ou se entrou em contacto com
sangue sem as medidas de protecção adequadas, pode ser benéﬁco para a
sua saúde realizar um teste de detecção do VHB.
Estes testes podem realizar-se em hospitais, centros de saúde, unidades
especializadas em infecções de transmissão sexual (ITS) ou centros comunitários.
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POSITIVO

TIPOS DE TESTES

NEGATIVO
POSITIVO

NEGATIVO

Os testes da hepatite B podem ser de vários tipos
Teste rápido: detecção da proteína HbsAg (também chamada de antigénio de superfície) a partir de uma gota de sangue do dedo. O resultado
estará pronto em poucos minutos.

POSITIVO

Análise de laboratório: a partir de sangue colhido do braço, detecta-se:
A proteína HbsAg (também chamada de antigénio de superfície)
NEGATIVO

POSITIVO

O anticorpo HBsAb (também chamado anticorpo contra o antigénio
de superfície HbsAg). A sua presença oferece protecção frente ao vírus.
O anticorpo HBcAb (também chamado anticorpo contra o núcleo do
vírus da hepatite B)

GTT-VIH

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO
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OS RESULTADOS ESTARÃO PRONTOS
EM POUCOS DIAS OU SEMANAS

HBsAg

HBsAb

HbBcAb

Interpretação do teste

Negativo

Negativo

Negativo

Não tem infecção pelo VHB, nem
nunca se expôs ao vírus.
Recomenda-se vacinação.

Negativo

Positivo

Negativo
o Positivo

Não tem infecção pelo VHB:
resolução espontânea ou imunidade
por vacinação.

Positivo

Negativo

Negativo
o Positivo

Infecção pelo VHB (aguda ou crónica).
Mais testes são necessários

Negativo

Negativo

Positivo

Resultado não conclusivo.
Mais testes são necessários

Um resultado negativo é ﬁável sempre que tenha decorrido um mínimo de
tempo depois da prática de risco. Existe uma vacina para o VHB. É possível
que o seu médico a recomende caso seja necessário.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

Em todo o caso, perante um resultado positivo, é importante ser enviado a
um médico especialista para que inicie o seguimento da infecção, o que
será extremamente benéﬁco para a sua saúde.
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