Folheto informativo
sobre hepatite C
O que é a hepatite C?
A hepatite C é um vírus transmitido
por via sanguínea que afeta
predominantemente o fígado.
Até 85% de todas as infeções
por vírus da hepatite C tornam-se
crónicas, o que significa que
o vírus está no corpo há mais
de seis meses.1

A hepatite C crónica pode
provocar.2

Como é transmitida a
hepatite C?

•

Cirrose do fígado

•

Insuficiência hepática

A hepatite C é transmitida por via
sanguínea.

•

Cancro do fígado

As pessoas com maior risco de desenvolverem hepatite C1:

Quão frequente é a hepatite C?

19

Aproximadamente

Receberam uma
transfusão de
sangue ou produtos
sanguíneos antes
do início do rastreio
(1992)

MILHÕES

de pessoas na
Europa

Receberam uma transfusão
de sangue ou realizaram
tratamentos dentários em
países com elevada taxa
de infeção por hepatite C

Fizeram uma
tatuagem ou
um piercing

Estão infetadas
com VIH, em especial
homens que mantêm
relações sexuais
com homens

e

185

A mãe tinha hepatite C
quando nasceram

MILHÕES

Estiveram na prisão

de pessoas em todo o mundo
são portadoras do vírus da
hepatite C1

Quais são os
sintomas?
As pessoas não sentem
frequentemente sintomas
nos primeiros anos e
muitas não percebem que
estão infetadas.3
Os sintomas incluem
cansaço, perda de apetite,
dor nas articulações,
náuseas, vómitos, dor
abdominal e icterícia.3

Quais são os tipos diferentes
de hepatite C?

Como é tratada a
hepatite C?

Usaram drogas
injetáveis ou
partilharam agulhas

Tiveram relações sexuais
não protegidas com
vários parceiros

Existe cura?
Os novos medicamentos podem curar mais
de 90% das pessoas com hepatite C.2,5

7
Existem 7 estirpes diferentes do vírus da
hepatite C.1

Como é diagnosticada
a hepatite C?
São realizadas duas análises
ao sangue4:
Uma análise de anticorpos
confirma a exposição à hepatite C.
Uma análise de ARN verifica a presença
do vírus da hepatite C no sangue.

Até recentemente, a
infeção por vírus da
hepatite C era tratada com
interferão-alfa peguilado e
ribavirina. Atualmente estão
disponíveis medicações
antivirais de ação direta.1,2
O tipo e a duração do
tratamento dependem da
estirpe de vírus da hepatite
C que provoca a infeção.
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