infovihtal #92

Tratamento da hepatite C (1)

Existem argumentos a favor e contra iniciar logo ou deixar para mais tarde o tratamento da hepatite C.

O tratamento contra a hepatite C nem sempre
funciona.

Nos próximos anos, estarão à disposição novos e
melhores fármacos.
NOVO

Os efeitos secundários, como a sensação de cansaço,
malestar e mudanças de humor, podem ser graves,
ainda que variem de uma pessoa para outra.

Se tiver outras prioridades no momento, como o
trabalho ou as relações pessoais.

Se vê que seria difícil agora tomar todas as doses dos
medicamentos como deve ser.

Se você ou o seu parceiro/a esperam um filho ou se a
gravidez se produzir durante o tratamento.

Se tiver uma estirpe do vírus da hepatite C (genótipos
1 ou 4) mais difíceis de tratar com os fármacos atuais.
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Tratamento da hepatite C (2)

O tratamento pode melhorar a sua saúde e evitar que
se produzam danos no fígado.

Se o tratamento tiver êxito, irá curá-lo da hepatite C.

Após um tratamento bem sucedido, deixará de existir
risco de transmitir a hepatite C a outra pessoa.

O tratamento não é para sempre. Em geral, dura 6, 12
ou 18 meses.

Se se infectou há menos de seis meses, dado que
neste caso o tratamento tem mais probabilidades de ter
êxito.

Se tiver uma estirpe do vírus da hepatite C (genótipos
2 ou 3) que é mais fácil de curar.

6 meses
Se o seu fígado estiver muito danificado (necessidade
de tratamento com urgência).

A destacar:
• Decidir qual o melhor momento para iniciar o tratamento
da hepatite C não é fácil.
• É importante receber apoio e assessoria para a tomada
desta decisão.

Notas:
Pode tomar fármacos contra a hepatite C e o VIH ao mesmo
tempo, mas é recomendável não iniciar os dois tratamentos ao
mesmo tempo.
Se o seu fígado estiver mais débil que o seu sistema
imunitário, é melhor iniciar primeiro o tratamento da hepatite C
e começar a terapêutica do VIH depois.
Se o seu sistema imunitário estiver mais débil que o seu
fígado, é melhor iniciar primeiro o tratamento do VIH e associar
a terapêutica da hepatite C depois.
Se já está estabilizado com um tratamento contra o VIH,
é melhor continuar com ele e começar o tratamento contra a
hepatite C quando for necessário.
Alguns medicamentos para o VIH não são adequados para
as pessoas que tomam medicamentos para a hepatite C, mas
existem alternativas disponíveis.
Gravidez: o fármaco ribavirina pode causar danos no feto. Se
você ou o seu parceiro/a tomaram ribavirina nos últimos seis
meses, deverá/ão utilizar contraceptivos para evitar uma gravidez.
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