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Como se transmite a hepatite C

A hepatite C é uma infecção grave do fígado. Pode passar de uma pessoa a outra pelas seguintes vias:
Partilha de material para injecção de drogas.
Isto inclui seringas, agulhas, água,
colheres e recipientes de mistura,
filtros e algodões.

Existe risco quando se injecta cristal
meth, esteróides anabolizantes,
heroína, crack de cocaína ou qualquer
outra droga.

Partilha de rolos
ou notas para
snifar drogas.

Durante o sexo.

Utilize sempre o seu próprio material.
Não partilhe, não empreste o seu
material, nem use o de outra pessoa.

Da mãe para
o filho durante
a gravidez ou o
parto.

Situação que afecta mais
os homens gays. Existe
mais informação sobre este
assunto noutro folheto
desta série.

É mais seguro que
cada pessoa utilize
um rolo ou tubo de
papel diferente.

Devido a
intervenções
Sangue
médicas e
transfusões de
sangue realizadas
em alguns países
com poucos recursos
ou em Espanha há mais de 20 anos.

Ao contrário do que sucede com
a hepatite A e a hepatite B, não
existe uma vacina contra a
hepatite C.

A
B
C

Fazer tatuagens ou piercings, se os
instrumentos não estão esterilizados
de forma adequada.

Partilhar lâminas, escovas de dentes,
corta-unhas e outros objectos que
possam provocar sangue.

A destacar:

Notas:

• Se o sangue de uma pessoa com hepatite C entra
em contacto com o fluxo sanguíneo de outras pessoas, a infecção pode passar de uma a outra.
• Inclusivamente, um resto diminuto e invisível de
sangue pode provocar uma infecção por hepatite
C.
• Para evitar a infecção, não partilhe nem reutilize
objectos que possam ter estado em contacto com
o sangue de outra pessoa.

O vírus da hepatite
C pode viver fora do
organismo durante
mais tempo que o VIH
e a sua probabilidade
de transmissão é
maior.
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