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Hepatite C

A hepatite C é uma infecção grave provocada por um vírus.
Provoca danos no fígado, um órgão que desempenha funções essenciais para o organismo.

Os primeiros seis meses de
infecção pela hepatite C
denominam-se “fase aguda”. A
maior parte das pessoas não nota
qualquer sintoma.
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Por vezes, durante este período, o
organismo consegue livrar--se do
vírus por si
mesmo. Neste
caso, não é
necessário
tratamento.

Se você já vive há mais de
seis meses com hepatite C,
considera-se que entrou na “fase
crónica”.
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É possível que não note nenhum
sintoma durante anos, uma vez que a
hepatite progride com lentidão.

Quando o fígado se
encontra danificado,
endurece e forma cicatrizes, o
que poderá fazer com que a
pessoa adoeça.

O objectivo do
tratamento é curar
a hepatite C. Em geral, o
tratamento deverá ser feito
durante 6, 12 ou 18 meses,
conforme os casos.
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Um grau moderado de
cicatrização tem o nome de
“fibrose”. Um grau elevado,
tem o nome de “cirrose”.

No entanto, o tratamento
contra o vírus da hepatite C
(VHC) não funciona em todas
as pessoas.

Tem estado a desenvolver-se
novos e melhores fármacos, que
já começaram inclusivé a utilizar-se.
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NOVO

Pode reduzir os danos
provocados no fígado evitando
o consumo de álcool e drogas
recreativas.
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Ter VIH faz com que a hepatite
C seja mais grave e mais difícil
de tratar. É, pois, conveniente que o
pessoal médico que o seguir tenha
experiência no tratamento conjunto
do VIH e da hepatite C.
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VHC

VIH

A destacar:
• A hepatite C é uma infecção grave
que produz danos no fígado.
• Algumas pessoas vivem com o
vírus da hepatite C durante muitos
anos sem se sentirem doentes ou
apresentarem sintomas.
• Se o tratamento da hepatite
C funcionar, ficará curado da
infecção.
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