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NO TERRITÓRIO

DE RONDÔNIA
NÚMERO OE INTERNACÕES,CASOS OE HEPATOPATIAS
DESTACAOOS DE HEPATITE.
NO HOSPITAL
SÃO
PÔRTO
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inclusive Guajará-Mirim.

Constitui motivo para inql'jrito
do e estudos de laboratório
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epidemiolôgico prolong!
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para a alta letalidade observada. ED.

tre elas podemser aventadas: a) o uso generalizado de injeções semos cuidados de esterilização

eficiente.

responsável

pela propagaçãoda hepatite por sôro homôlogo; b) a ingestão
de alimentos contaminados por hepatoxinas (aflatoxina.
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FONTE:AnáZise preZiminar dOs Drs. Le~iàas Braga Dias e F~~
oisco Pinheiro, resp.ctivamente~ patqZogista ~ vi,roZogista dO Ins'tituto Evandro Chagas,Funda"ão Serviço E!
peoiaZ de saúde ~Uca,
BeZém,pazoá.
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assim como
aos medicos
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profissionais
de saúde.
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