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Este livro destina-se a divulgar esclarecimentos sobre a hepatite 
C, na esperança de aliviar o sofrimento e o estigma que a 

doença  acarreta. 
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Do mesmo autor, o livro A Cura da Hepatite C é recomendado aos portadores que recebem indicação para 
realizar o tratamento. 

Todas as situações, exames, efeitos colaterais e prováveis enfermidades que podem surgir por causa 
dos medicamentos são interpretadas e respondidas, com conselhos sobre cada nova situação que possa 
surgir. 

 Um verdadeiro manual que irá acompanhar o paciente durante seu tratamento, incluindo um completo 
glossário para ajudar a entender os termos médicos e os resultados dos exames. 
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Prefácio 

 
 Alguns livros, quando bem recebidos pelo público, são reeditados. Outros, ainda, precisam de 
atualizações periódicas para incorporar novos conhecimentos e novas descobertas científicas. Convivendo 
com a Hepatite C converteu-se em material de consulta permanente para muitos portadores. Por isso e pela 
natureza dinâmica do assunto de que trata, é um livro que, a cada nova edição, demanda que lhe sejam 
acrescentados novos conceitos, pesquisas e tendências na forma de conviver com a hepatite C. 
 
 Esta segunda edição foi escrita com o intuito de auxiliar  todos aqueles que devem conviver com a 
hepatite C, seja pelo fato de não terem necessidade de se submeter ao tratamento, ou por este não ter 
alcançado sucesso, ou ainda pela impossibilidade de fazerem uso dos medicamentos. Tais pessoas buscam 
informações e alternativas para poderem conviver com a doença sem alterações no seu ritmo de vida e no seu 
dia-a-dia, sem estigmas perante a sociedade, procurando conhecer medidas de prevenção para não 
contaminar os amigos e a família, e principalmente para deter ou diminuir a progressão da enfermidade, até 
que a pesquisa científica possa oferecer uma nova alternativa para o seu caso específico.  
 
 Para os portadores que estão por iniciar ou se encontram em tratamento, recomendo a leitura do livro 
A Cura da Hepatite C, já que as reações do organismo, inclusive as relações interpessoais, o convívio diário, o 
posicionamento mental e psicológico, e ainda os exames de controle a que serão submetidos são  totalmente 
diferentes dos que experimenta o portador fora do tratamento. 
 
 Nesta segunda edição de Convivendo com a Hepatite C,  coloco toda a experiência e aprendizado 
acumulados nestes últimos anos. Durante este tempo, venho freqüentando congressos científicos, realizei 
centenas de palestras, escrevi artigos em jornais e revistas, participei de mesas-redondas, discuti amplamente 
o tema com as diferentes esferas do governo e, principalmente, mantive sempre atualizada uma página na 
Internet, hoje, considerada uma das mais importantes do mundo na matéria. 
 

Quando descobri que era portador do vírus da hepatite C, em outubro de 1995, decidi interromper 
minhas atividades profissionais. Tinha, então, como objetivos realizar o tratamento e coletar dados relativos às 
inúmeras dúvidas que têm todos os que ficam sabendo que estão contaminados pelo vírus. 

 
 Do momento em que o médico nos diagnostica como portadores de hepatite C crônica, o mundo 
parece desabar. E isso principalmente pelo impacto da palavra crônica, que soa como uma condenação 
perpétua. 
 
 A primeira sensação é de desespero, e a maioria de nós quer saber tudo a respeito da doença 
diagnosticada, quais os perigos, como evolui, como tratar, se vamos ou não morrer. Lamentavelmente, não 
encontramos respostas, já que o tempo que o médico pode nos dedicar é restrito às consultas. 
 
 Após 18 meses de tratamento, com sucesso total, curado há mais de cinco anos, e observando 
quantas pessoas vinham se descobrindo contaminadas, inclusive alguns amigos,  procurei localizar outros 
com o mesmo problema. Queria ajudar de alguma forma a combater e divulgar a existência da doença, ainda 
tão desconhecida. Por meio da Internet, encontrei a Dra. Adriana Di Giorge Toffolli, psicóloga, que estava 
vivendo o mesmo drama com sua mãe, Cida, já em estado avançado de cirrose. 
 
 Formamos então, no Rio de Janeiro, o Grupo Otimismo de Apoio a Portadores de Hepatite C, que 
realiza reuniões informativas sobre a doença, com palestras dos médicos especialistas do Grupo do Fígado do 
Rio de Janeiro e também reuniões compartilhadas, nos  moldes dos grupos AA, em que portadores e 
familiares podem dar seus depoimentos. Outro objetivo é conseguir do governo atendimento gratuito pelo SUS 
para todos aqueles que não dispõem de recursos financeiros para enfrentar o tratamento.  
 
 No que toca a nossa relação com a comunidade médica, alguns médicos poderão questionar ou 
discordar das informações contidas neste livro. Muitas vezes, isso ocorrerá por não aceitarem falar em 
tratamentos alternativos, já que nenhum deles demonstrou-se, cientificamente, capaz de eliminar o vírus do 
organismo. Reconheço este dado, mas, considerando que o tratamento médico, usando os medicamentos de 
última geração, somente é efetivo em no máximo 56% dos portadores, acho necessário oferecer estas opções 
à grande maioria de pessoas contaminadas pelo vírus, as quais, sem as opções alternativas, não teriam 
nenhuma esperança de conviver com a doença. 
 
 Existem também médicos que não gostam de ficar respondendo às perguntas dos pacientes, durante 
as consultas, ou que não apreciam ser questionados. Ocorre hoje, em todo o mundo, que, quando os 
pacientes descobrem uma doença, voltam ao consultório munidos de um arsenal de informações tiradas 
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principalmente da Internet, e que em muitos casos  ainda não chegaram ao conhecimento de seus médicos. 
Ou seja, já existem meios de o portador desempenhar um papel mais ativo no tratamento. Agora, é importante 
já ressaltar que a  informação contida nestas páginas não se destina a qualquer tipo de uso ou recomendação 
de natureza médica. 
 
 Para melhor responder aos portadores e familiares, o livro está montado, em sua maior parte, na 
forma de perguntas e respostas, algumas propositadamente repetidas. No decorrer do texto, estaremos 
usando também o termo HCV, ao se falar em hepatite C.  
 
 Espero que a leitura lhe seja útil e possa responder às dúvidas e ansiedades que a descoberta da 
hepatite C traz para o portador e para toda a família.  
 
 Escreva-me, dando suas sugestões e comentários, ou mande-me um e-mail, assim poderemos 
melhorar ainda mais uma futura edição. 
 

Carlos Norberto Varaldo 
e-mail: varaldo@hepato.com   
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Capitulo 1 
 

O que é a hepatite C 
  

Hepatite C — Assassino silencioso? 
 

Carlos Varaldo – Publicado no Jornal O Globo em 16/12/2002 
  

São tantos os contaminados que a maioria dos governos censura as informações 
 
 Um novo vírus, o da hepatite C, descoberto dez anos após o vírus da Aids, contaminou entre 170 e 
200 milhões de pessoas no mundo. Estes dados, da Organização Mundial da Saúde, mostram o 
impressionante tamanho da epidemia de hepatite C, cinco vezes maior que o da Aids. O número de 
contaminados é tão alarmante que a maioria dos governos prefere censurar qualquer informação, devido aos 
altos custos que seriam necessários no tratamento dos portadores. Médicos da OMS denunciam que muitos 
países preferem não detectar os portadores, para não ter que gastar dinheiro com o tratamento. 
  
 No Brasil, o Ministério da Saúde admite que 2,6% da população podem estar contaminados, mas a 
OMS estima que o número verdadeiro poderia ser maior, podendo chegar a oito milhões de brasileiros. 
Curiosamente, nestes 13 anos de conhecimento da doença, nenhum alerta à população ou sequer à classe 
médica foi feito pelo ministério. 
  
 O modelo estratégico da avestruz, ignorando o problema, não vai evitar a perda da saúde nestes 
infectados. Se nada for feito de imediato, mais de um milhão de brasileiros poderão desenvolver cirrose ou 
câncer no fígado nos próximos 15 anos. O custo social, com perda da capacidade de trabalho, 
aposentadorias, tratamento da cirrose e prováveis transplantes de fígado, será com certeza infinitamente 
superior ao que seria gasto com detecção e tratamento dos infectados. Hoje, dos milhões de prováveis 
infectados, cerca de sete mil estão em tratamento, número pífio, sendo que 97% dos infectados ainda não 
foram detectados. Continuando com o atual esquema governamental de detecção e tratamento, precisaríamos 
mais de 600 anos para tratar os atuais contaminados. 
  
 É necessário acordar para o problema, pois uma vez detectados os portadores, com os tratamentos 
disponíveis atualmente, pelo menos 600 mil vidas seriam salvas de evoluir para a falência hepática, 
conseqüentemente a morte. É urgente montar campanhas de esclarecimento e principalmente de detecção, 
equipar laboratórios e hospitais e treinar profissionais de saúde. Desde fevereiro existe um Programa Nacional 
de Hepatites, mas sem dotação orçamentária própria para enfrentar o desafio. 
  
 Recentemente, em reportagem no GLOBO, o coordenador do programa de hepatites virais 
reconheceu publicamente, pela primeira vez, a gravidade da epidemia, concordando com todas as 
recomendações e alertas das ONGs que defendem os portadores de hepatite C. Provavelmente é uma 
resposta ao anúncio estrelado por Cissa Guimarães, que desde setembro o Grupo Otimismo veicula de forma 
institucional em vários canais de televisão — o primeiro anúncio do mundo realizado por uma ONG para 
divulgar a hepatite C.  
 
 Curiosamente, são raros os novos contaminados, pois a maioria das formas de transmissão já está 
controlada, o que faz com que as ações a serem tomadas imediatamente não sejam de prevenção, e sim de 
detecção e tratamento. A hepatite C é transmitida pelo sangue; não há comprovação de contaminação por 
fluidos corporais, como saliva, suor, lágrimas, sêmen ou leite materno (a mãe contaminada pode amamentar). 
Abraços, beijos ou compartilhar pratos, copos, talheres ou roupas não contaminam. A contaminação sexual é 
possível, porém muito rara. Entre as maiores fontes de contaminação do passado temos as transfusões 
sanguíneas, possibilidade hoje descartada pelos testes de sangue nos hemocentros. O compartilhamento de 
seringas e agulhas de injeção também é coisa do passado. Aquela velha pistola de vacinação, que passava de 
braço em braço, com a mesma agulha, também teve seu uso descontinuado. Atualmente, os fatores de risco 
continuam sendo o uso de drogas, injetáveis ou aspiradas, que representam dois terços das novas infecções, 
e acidentes com instrumentos perfuro-cortantes, inclusive com instrumentos de manicura. O portador de 
hepatite C leva uma vida totalmente normal, pois a doença não apresenta riscos de contaminação na vida 
social, na família, ou no trabalho. 
  
 A hepatite C é totalmente diferente dos tipos A ou B nas suas formas de contaminação. Pode ser 
comparada a uma bomba viral preste a explodir. São necessários recursos para enfrentar o desafio, caso 
contrário, nos próximos 15 anos, haverá um verdadeiro genocídio, culpa da cegueira e surdez de quem 
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deveria tomar imediatas providências. A hepatite C pode ser um assassino silencioso, mas os governantes 
não podem ser surdos a ponto de ignorar o problema. 

  

 
CARLOS VARALDO é presidente do Grupo Otimismo de Apoio a Portadores de Hepatite C. 
(Permitida sua reprodução total ou parcial deste artigo, citando a fonte) 

 
   
 

Incidência no mundo 
 
 
 

World Healt Organization 
 

OMS – Organização Mundial da Saúde 
 

Prevalência Mundial da Hepatite C em Junho de 1999 
 

O mapa em cores encontra-se na primeira página de nosso Site, em www.hepato.com (preste atenção: não 
coloque o .br no final) 

 
 
 
 

Mapa da prevalência da hepatite C no Mundo publicado pela OMS – Organização Mundial da Saúde em 

21/01/2000 no Weekly Epidemiological Record, N°: 3, 2000, 75, 17-28, página 3 
 

 
 

O país com maior incidência é o Egito, com mais de 15% da população contaminada. Os Estados 
Unidos têm 2% da sua população infectada. No mundo, aproximadamente 200 milhões de pessoas estão 
contaminadas, o que torna a hepatite C a maior epidemia da história da humanidade. O principal problema é 
que mais de 90% dos infectados desconhecem estar doentes, podendo contaminar outras pessoas e deixando 
de adotar qualquer tratamento. 

 
 Atualmente, a maior causa para a indicação de transplantes de fígado são os casos de cirrose 
derivados da hepatite C. O tratamento da hepatite C é ainda impreciso e não totalmente adequado. 

http://www.hepato.com/
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Felizmente, nos últimos anos houve avanços consideráveis e há muitos tratamentos promissores em fase de 
pesquisas. Embora a doença seja ainda incurável, no que diz respeito a muitos dos infectados, inúmeras 
pessoas com hepatite C mantêm suas vidas totalmente normais e, na maioria, não apresentam sintomas. 
Outros, aproximadamente metade de tratados, conseguem a cura da doença. 
 

Os fundamentos da hepatite 

 
 A hepatite C é uma doença do fígado comprovadamente adquirida pelo contato com sangue ou 
provavelmente por contato com outros fluidos corporais infectados. É causada pelo vírus HCV, conhecido 
anteriormente como vírus não A / não B. Foi descoberta e identificada recentemente (1989) e sua forma de 
atuar ainda é conhecida apenas por um reduzido número de médicos. Sendo uma doença geralmente 
assintomática, e devido a esse relativo desconhecimento pelos médicos, em função da falta de atualização 
profissional, a hepatite C deixa, freqüentemente, de ser diagnosticada e  tratada nos pacientes.  
 
 É comum escutar-se de um médico que determinado exame deu resultado positivo, provavelmente, 
por causa da presença de anticorpos, no caso de pacientes que  já tiveram hepatite, e que podemos ficar 
tranqüilos pois, não havendo nenhum dos sintomas das hepatites tradicionais, isso indica que o paciente está 
saudável. Ledo e grave engano do profissional que, por falta de conhecimento ou atualização, nos últimos seis  
ou sete anos, manda o paciente para casa com uma grave doença assintomática. 
 
 Médicos desatualizados ainda acreditam que todos os doentes de hepatite ficam extremamente 
cansados, com pele, olhos e urina amarelados. Na ausência desses sintomas, cometem o erro. Talvez, este 
desconhecimento dos médicos venha a se transformar em um dos maiores problemas que os sistemas de 
saúde em todo o mundo terão de enfrentar no futuro.  
 
 A hepatite C é perigosa pois, em 85% dos casos, torna-se crônica, podendo evoluir para uma provável 
cirrose ou câncer no fígado. O período de evolução da doença é estimado em 20 a 30 anos, sendo que cada 
organismo reage diferentemente. Este prazo depende também dos cuidados e do modo de vida do paciente. 
 
 Conselhos aos portadores: Procure um médico especializado em hepatite C.  Continue com a sua 
rotina diária durante o tratamento.  Leia tudo o que puder sobre a doença.  Mantenha uma atitude positiva.  
Freqüente grupos de apoio: você precisa saber que não está sozinho nesta luta! 
 

O que significa hepatite? 
 
 Hepatite é uma inflamação do fígado. Os vários tipos de hepatite podem ter causas diversas, mas 
todos provocam a inflamação do fígado. A hepatite virótica é decorrente de várias doenças contagiosas 
comuns, causadas pelos vírus que atacam o fígado. 
 
 Os tipos mais importantes de hepatites viróticas são a hepatite A, hepatite B e a  hepatite C. Formas 
recentemente descobertas de hepatite viróticas também incluem hepatite D, E, e G. Formas não viróticas de 
hepatite podem ser causadas por agentes tóxicos (drogas ou substâncias químicas), medicamentos, álcool, ou 
processos auto-imunes. 
 
 Hepatite tóxica é uma deterioração das células causada por substâncias químicas, como álcool, 
drogas e combinações industriais. Abuso de álcool é uma causa comum de dano tóxico.  
 
 Exposição a substâncias químicas tóxicas não podem causar hepatite virótica, como hepatites A, B ou 
C. Só a exposição ao próprio vírus pode causar infecções por essas formas de hepatite.  
 
 Hepatite auto-imune é uma inflamação progressiva do fígado associada a uma anormalidade do 
sistema imunológico, que se torna incapaz de controlar respostas contra suas próprias substâncias, causando 
destruição do tecido hepático e mau funcionamento.  
 
 Hepatite tóxica e hepatite auto-imune não são contagiosas.  
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Quem pode ter hepatite C ? 
 

 Pessoas que alguma vez receberam transfusões de sangue ou  de produtos derivados do sangue 
assim como também devem ser testadas todas as pessoas que fizeram uso de drogas. Outras pessoas que 
devem considerar a possibilidade de estar contaminadas são as que foram tatuadas, tiveram o corpo 
perfurado por piercings ou, acidentalmente, por agulhas de injeção. Também as pessoas com testes de função 
de fígado anormais sem causa aparente e  todos os trabalhadores da área médica. Hemofílicos, HIV positivos, 
doentes renais crônicos e usuários de drogas intravenosas estão expostos ao maior risco, mas qualquer 
pessoa, a qualquer momento da sua vida, sofre o risco de ter contraído a hepatite C. Muitas pessoas 
infectadas com hepatite C desconhecem como foram contaminadas. 

 

Quem deveria fazer o teste  
para hepatite C ? 

 
  
1- O teste deveria  ser obrigatório para pessoas pertencentes aos grupos de maior risco, que são: 
  

►  usuários de drogas injetáveis, inclusive a aqueles que o fizeram só uma vez em qualquer época da 
vida; 

►   pessoas que receberam fatores sanguíneos antes de 1987 nos EUA (ou antes de 1992 em outros 
países); 

►  pessoas que receberam transfusão de sangue ou transplantes de órgãos antes de 1992; 
►  pessoas em hemodiálise; 
► pessoas que apresentem dois resultados de transaminases anormais, ou que apresentem qualquer 

outra evidência de dano hepático; 
►  profissionais da área da saúde após acidente biológico ou exposição percutânea ou nas mucosas com 

sangue contaminado; 
► filhos de mães contaminadas; 
►   HIV positivos. 
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2- A realização do teste deveria ser uma hipótese a se considerar ou avaliar nos grupos de risco 
indefinido: 
  

► pessoas com múltiplos parceiros sexuais ou histórico de doenças sexualmente transmissíveis; 
► parceiros sexuais, por longo tempo, de infectados com hepatite C; 
►  usuários de cocaína inalada; 
►  pessoas com tatuagens ou piercings (brincos ou piercings no lóbulo da orelha não é considerado 

risco); 
►  transplantados que receberam tecidos, como córneas, pele, esperma ou óvulos. 

  
  
 3 – A realização do teste não é necessária nos grupos de baixo risco: 
  

►  profissionais da saúde sem evidências de exposição acidental; 
► companheiros ou familiares (sem contato sexual) de portadores de hepatite C; 
► mulheres grávidas; 
►  população em geral. 
 
ATENÇÃO, MÉDICOS:  

 
 O teste deve ser oferecido às pessoas com possibilidade de infecção. Para identificar esses 
indivíduos, todos os pacientes devem ser questionados sobre os fatores de risco.  Os médicos devem 
considerar a possibilidade de prescrever o teste em uma avaliação individual, pois pacientes que relatam 
fatores de risco de exposição ao vírus da hepatite C são de grupos muito indefinidos.  Todas as pessoas com 
possibilidades de exposição ao vírus da hepatite C devem ser informadas da disponibilidade de realizar o 
teste. O teste não pode ser realizado sem o consentimento do paciente. 

 

Qual deve ser o comportamento  
de um portador ? 

 
 As pessoas que têm hepatite C deveriam permanecer atentas ao fato de que o sangue e 
possivelmente outros fluidos do corpo são potencialmente contagiosos, até mesmo quando a pessoa que tem 
o vírus é assintomática. Deverá ser tomado muito cuidado para evitar exposição de outros indivíduos ao seu 
sangue, não compartilhando escovas de dente, navalhas, agulhas etc. Pessoas infectadas não devem doar 
sangue, órgãos ou sêmen, e sempre devem informar a dentistas ou médicos para tomarem precauções.  
 

O que acontece no corpo ? 
 
 As hepatites A e E penetram primeiro no intestino e depois começam a se reproduzir atacando o 
fígado. Os vírus penetram no fígado e multiplicam-se no interior das células. 
 
 As hepatites B, C, D, e G entram na circulação sangüínea, quando então os vírus atravessam o fígado 
e começam a reproduzir-se. O organismo ataca as células infectadas, o que causa a inflamação do fígado. 
 
 Nas hepatites A e B, o fígado normalmente volta a ficar sadio, deixando anticorpos ao antígeno de 
superfície, o que evidência que a infecção aconteceu, mas que o corpo a derrotou.  
 
 Quando alguém se contamina com a hepatite C, o organismo produz anticorpos para tentar destruir os 
vírus. Os anticorpos, com freqüência, deixam de identificar a hepatite C, e a infecção permanece no 
organismo. A maioria das pessoas infectadas não sabe que tem o vírus. Isto porque, para algumas pessoas, 
não haverá nenhum sintoma e, para outras, os sintomas podem levar décadas para aparecer. Algumas 
pessoas podem ter hepatite C durante 20 anos ou mais antes de descobri-la.   
 
 O modo que a hepatite C afeta as pessoas é diferente para cada pessoa. Alguns não são afetados 
fisicamente, porém outros são  bastante afetados.  
 
 Atualmente, de cada 100 pessoas contaminadas com hepatite C, teremos a seguinte evolução: 15 a 
20 pessoas ficarão livres do vírus em dois a seis meses;  60 pessoas terão uma infecção de longa duração, a 
qual pode não causar nenhum problema ou pode chegar a causar níveis de dano que vão do moderado ao 
grave; 20 a 25 pessoas terão uma infecção de longa duração, que conduz à cirrose depois de 20 anos. Destas 
pessoas, dez a quinze permanecerão estáveis e as outras dez progredirão para uma descompensação 
hepática ou um câncer de fígado depois de outros cinco ou dez anos. 
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 Não é sempre que a hepatite C deixa a pessoa doente. Quando alguém se contamina, os sintomas 
podem levar um longo tempo para aparecer (aproximadamente treze anos). Algumas pessoas com infecção 
crônica não apresentam qualquer dano físico ou sintomas e permanecem bem. Mas são portadores do vírus e 
devem evitar qualquer risco de transmiti-lo aos outros.  
 

Qual é a função do fígado ? 
 

► Processar as reservas de ferro, como também vitaminas e minerais.  
► Produzir a bílis para ajudar a digestão da comida. 
► Desintoxicar o organismo de substâncias químicas venenosas, inclusive bebidas alcoólicas e 

drogas.  
► Atuar como um filtro para converter as substâncias que podem ser usadas ou excretadas do corpo.  
► Converter o que comemos em energia armazenada e substâncias químicas necessárias para vida e 

crescimento.  
► Fabricar sangue.  
► Fabricar proteínas novas.  
► Produzir o fator de coagulação para ajudar a coagular o sangue.  
► Remover venenos, fumo e substâncias químicas, que respiramos.  
► Fabricar e fornecer as substâncias químicas importantes usadas pelo corpo. Uma dessas é a bílis, 

uma substância esverdeado-amarela essencial para a digestão de gorduras no intestino delgado.  
 

 

Quando o vírus da hepatite C  
foi descoberto ? 

 
 Em 1987, Michael Houghton e uma equipe de médicos descobriram parte do material genético do 
HCV. Esta descoberta permitiu o desenvolvimento de testes para encontrar anticorpos específicos. O primeiro 
(EIA) teste disponível, em 1989, empregou uma única proteína recombinante para descobrir anticorpos e 
apresentou resultados com uma proporção significativa de falsos positivos e falsos negativos.  
 
 Um teste do anticorpo que poderia ser usado para aumentar a segurança da provisão de sangue e de 
órgãos para transplantes ficou disponível antes de 1990. Em 1995, o vírus C foi visto pela primeira vez com a 
ajuda de um microscópio eletrônico. É um vírus linear tipo RNA (ácido de ribonucléico) com tamanho de 40-50 
nanômetros.  
 

Como o vírus da hepatite C infecta  
as células do fígado? 

  
 Recentemente, pesquisadores norte-americanos conseguiram entender melhor como o vírus da 
hepatite C (HCV) se apropria da estrutura de uma célula hospedeira. Como outros vírus, o da hepatite C pega 
emprestadas das células normais as estruturas que produzem proteínas, pois é incapaz de produzir sozinho 
proteínas virais em grande quantidade. Entre os vírus conhecidos, os que mais usam esse método são os da 
poliomielite, o vírus da febre aftosa e o do herpes, associado à síndrome de Kaposi. 
 

Tais conclusões podem levar ao desenvolvimento de drogas capazes de eliminar a infecção sem 
danificar as células normais.  

 

O vírus da hepatite C  
é igual ao vírus da AIDS ? 

 
 Sim e Não. HIV e HCV são ambos vírus RNA. Isto é, ambos levam o RNA no código genético. Porém, 
estes vírus pertencem a duas famílias completamente diferentes. A diferença é a mesma de se comparar 
baleias e humanos, ambos são mamíferos, mas existe uma grande diferença entre eles.  
 
 Cada vírus tem estratégias completamente diferentes para replicação e para sobrevivência. O HIV é 
um retrovírus e, uma vez que se instala na célula humana, copia o DNA e migra para o núcleo da célula, onde 
se integra no genoma do anfitrião, sendo copiado então toda vez que a célula se multiplica. Outros retrovírus 
são os vírus de HTLV e alguns tipos de leucemia.   O HCV é um flavivírus similar ao da febre amarela e ao 
vírus do dengue.  
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  Há muitas outras diferenças estruturais entre o HIV, o vírus da AIDS,  e o HCV, da hepatite C. 
Mas o ponto principal é que não são absolutamente parecidos nem na sua forma de atuar, nem na forma de 
contágio, nem na forma de tratamento, nem sequer nas suas conseqüências. 
 
 Em relação à doença, ainda não existe cura para a AIDS, na qual o tratamento contínuo somente 
consegue evitar a replicação do vírus.  A hepatite C tem cura.  Hoje, mais da metade dos tratados consegue 
eliminar o vírus do organismo, sem necessidade de continuar tomando qualquer tipo de medicamento após o 
final do tratamento. 
 

Qual a diferença entre hepatite crônica ativa e persistente ? 
 
 A hepatite é considerada crônica se persistiu no organismo por mais de seis meses. O termo crônica 
persistente era usado para definir a hepatite que persiste por mais de seis meses, sem  causar dano ativo ao 
fígado.  
  
 O termo crônica ativa foi usado para definir a hepatite que persiste por mais de seis meses, destruindo 
o fígado ativamente. A diferenciação entre persistente e ativa não é mais usada, baseando-se na suposição de 
que, se o vírus existir, estará causando dano, sempre, podendo esse dano estar acontecendo lentamente, ou 
mais depressa.  
 
 Ocorre que 85% dos indivíduos infectados (aproximadamente) não negativam o vírus antes de seis 
meses e desenvolvem hepatite crônica, embora às vezes tenham viremia intermitente.  
 
 Esta capacidade para produzir hepatite crônica é uma das características mais notáveis de infecção da 
HCV. A maioria dos pacientes com infecção crônica tem anormalidades nos níveis das transaminases que 
podem flutuar amplamente. Já 30% dos pacientes de hepatite C com infecção crônica têm níveis de 
transaminases normais, podendo inclusive desenvolver dano hepático. Anticorpos para hepatite C ou o vírus 
circulando podem ser encontrados em, virtualmente, todos os pacientes com hepatite C crônica. Hepatite C 
crônica é tipicamente um processo insidioso, progredindo lentamente, sem sintomas ou sinais físicos na 
maioria dos pacientes, durante as primeiras duas décadas depois da infecção.  
 
 Uma proporção pequena de pacientes com hepatite C (talvez de 20%) não desenvolve sintomas 
específicos, como fadiga ou dores. Em muitos  pacientes com hepatite C, os sintomas aparecem na etapa 
mais avançada do desenvolvimento da doença. Embora os pacientes com infecção peça hepatite C e níveis 
de transaminases normais sejam chamados de portadores  saudáveis, biópsias do fígado podem mostrar 
evidência histológica de dano no fígado em muitos destes pacientes.  

 

Quais os aspectos clínicos  
da hepatite C ? 

 
 A hepatite C, de forma semelhante às outras hepatites virais, é uma infecção que causa inflamação e 
necrose das células hepáticas. A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas. Nestes casos, 
apenas o teste sangüíneo para detectar o vírus serve como diagnóstico. A hepatite C distingue-se por sua 
persistência, sendo que a evolução para as formas crônicas da doença parece ocorrer em mais de 80% dos 
casos.  
 

A hepatite C é doença de  
notificação compulsória ? 

 
 No Brasil, desde janeiro de 2000, o médico é obrigado a informar à Secretaria de Saúde de seu 
município sobre qualquer caso de hepatite C. 
 



 

Edição de 2003 – O avanço do conhecimento nas pesquisas pode ter tornado obsoleta alguma colocação.  Página 17 
 

 

As principais mentiras  
sobre a hepatite C 

 
MENTIRA 1 – A hepatite c é transmitida dentro de casa 
 
 É triste escutar alguns médicos solicitarem à família do portador para ter cuidados com os utensílios 
que ele usa, como pratos, copos, talheres, toalhas, lençóis ou roupas.  Se um médico disser isto, troque 
imediatamente de médico, e se possível denuncie-o, pois um médico como esse precisa voltar à faculdade.  
Não é possível aceitar que, por falta de atualização, a hepatite C ainda seja comparada às hepatites A e B, 
com as quais nada tem em comum, principalmente na forma de contágio. 
 
 A contaminação doméstica é muito rara.  São necessários apenas alguns cuidados especiais, não 
compartilhando escovas de dente ou qualquer objeto perfurocortante, como os alicates de manicura, aparelhos 
de barbear ou seringas. 
  
MENTIRA 2 – A hepatite C é transmitida sexualmente 
 
 Não é verdade.   A hepatite C pode ser transmitida por via sexual, porém é pouco provável, pois, para 
que isto aconteça, é necessário que exista uma ferida em contato com o sangue contaminado do parceiro 
sexual. Somente por essa possibilidade, é  recomendável adotar o sexo seguro, usando sempre a camisinha. 
 
MENTIRA 3 – Alta carga viral é perigosa 
 
 Não há nenhuma relação.  Há pessoas com altíssima carga viral e nenhum dano hepático, enquanto 
outras, com cargas baixas, podem avançar rapidamente para a cirrose.   A quantidade de vírus não indica um 
ataque mais violento da doença ou a existência de um fígado danificado.   Ao que parece, o sistema 
imunológico, a atitude positiva e o estilo de vida são os itens mais importantes para evitar um rápido avanço da 
doença. 
 
 Só o que pode ser afirmado é que uma alta carga de vírus pode indicar uma demora na resposta inicial 
do tratamento. A maior importância de determinar a carga viral é monitorar a resposta ao tratamento. 
 
MENTIRA 4 – Transaminases normais indicam um fígado saudável 
 
 É impossível saber o estado do fígado sem a realização de uma biópsia, único teste capaz de medir o 
dano hepático existente.  Somente em casos de cirrose avançada, alguns exames de sangue podem, então, 
mostrar o estado do fígado, já cirrótico, sem necessidade da biópsia. Muitos portadores com transaminases 
normais evoluem para a destruição progressiva do fígado. 
  
MENTIRA 5 – O genótipo 1 é o mais perigoso 
 
 Pode ser o mais difícil de responder ao tratamento e o mais resistente ao Interferon, porém, no que se 
refere ao prognóstico da evolução da doença, não tem nenhuma significância.  O genótipo não indica a 
velocidade de ataque do vírus, assim como não existem indicações de que um genótipo seja mais agressivo 
do que outro. Pelo contrário, ao que se sabe, todos se comportam de modo similar. 
 
MENTIRA 6 – Todos os portadores são cobaias 
 
 Existem em andamento muitos ensaios e protocolos clínicos realizados e financiados por fabricantes e 
universidades. Ao se oferecer a portadores a participação em um protocolo, estes ensaios já se encontram na 
Fase II ou III, quando as drogas usadas já foram testadas em animais e em alguns poucos voluntários.   Na 
Fase III, são testados a dosagem ideal e os efeitos em milhares de pessoas, sendo uma boa oportunidade 
para muitos conseguirem o mais avançado tratamento e exames gratuitos. 
 
 Como os avanços acontecem muito rapidamente, é provável que o tratamento que realizamos 
atualmente seja modificado no meio do caminho, o que leva muitos portadores a pensar que estão sendo 
tratados como cobaias de laboratório. 
  
MENTIRA 7 – Os efeitos colaterais são intoleráveis 
 
 A maioria dos portadores inicia o tratamento assustada, imaginando que os efeitos do tratamento são 
terríveis.  Isto não é verdade.  Salvo algumas exceções, que não chegam a 10% dos tratados, o restante 
descobre que o tratamento é amplamente suportável. 
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MENTIRA 8 – Vou morrer de hepatite C 
 
 A verdade é que todos vamos morrer.  Porém podemos afirmar que a maioria dos portadores vai 
morrer com a hepatite C, e não por culpa da hepatite C. 
 
 A descoberta precoce da contaminação propicia a oportunidade de realizar controles e, se necessário, 
o tratamento, nos ensinando a mudar nosso modo de vida.  É muito provável que tais mudanças em nosso 
cotidiano e estilo de vida, eliminando as bebidas alcoólicas, mantendo uma alimentação saudável, com 
atitudes mentais positivas e um melhor cuidado da parte física, todas elas derivadas do susto que levamos ao 
descobrir a doença, nos outorguem uma expectativa de vida muito superior àquela que teríamos, mantendo os 
hábitos antigos.  
 
MENTIRA 9 – A hepatite C não tem cura 
 
 Por problemas éticos, alguns médicos ainda usam as palavras indetectável ou negativado em vez da 
palavra cura. Outros são enfáticos em falar em cura da hepatite C.  Pessoalmente concordo com estes 
últimos. 
 
 Os médicos do primeiro grupo acham que o PCR mais sensível disponível somente consegue detectar 
o genoma do vírus se a quantidade for superior a 50 unidades, não podendo, por enquanto, usar a palavra 
CURA.   Somente quando existir um PCR que detecte a presença de um solitário genoma é que se poderia 
empregar a expressão CURADO. 
 
 Devemos considerar que não existem dados estatísticos de longo prazo, já que a hepatite C foi 
descoberta somente há 13 anos e que os primeiros grandes grupos de pacientes tratados remontam a sete ou 
oito anos. 
 
 Os médicos do segundo grupo afirmam, e grandes estudos provam isto, que pacientes que continuam 
com o vírus indetectável seis meses após o final do tratamento têm chances de 97 a 98% de continuar livres 
do vírus e com as transaminases normais por muitos anos.  Nestes pacientes, caso tivesse ficado um simples 
vírus, o mesmo teria se multiplicado muito acima de 50 unidades, durante este período, o que seria detectado 
pelo PCR.  Podemos afirmar que tais pacientes conseguiram erradicar totalmente o vírus do organismo, e que 
portanto conseguiram curar-se doença. 
 
MENTIRA 10 – Para que tratar se poucas pessoas respondem ao tratamento? 
 
 Mentira, pois a probabilidade de resposta ao tratamento depende de cada indivíduo, independente do 
genótipo ou do dano hepático existente, e não existe nenhum exame que possa determinar qual resposta o 
paciente vai ter. 
 
 Até nos casos em que o vírus não é eliminado existe uma melhora no estado do fígado e nas 
condições de vida do paciente, e isto já é um grande ganho. 
 
 A resposta ao tratamento nos genótipos 2 e 3 chega a mais de 70% dos tratados, com o que podemos 
afirmar que as drogas atuais são altamente eficazes para combater estes vírus.  Somente no genótipo 1, 
lamentavelmente o mais freqüente no nosso meio, é que a resposta ao tratamento se situa entre 30 e 42%, 
dependendo do Interferon empregado. 
 
MENTIRA 11 – A hepatite C pode ser tratada com tratamentos alternativos 
 
 Está amplamente comprovado que somente o Interferon consegue eliminar a hepatite C.   Os 
tratamentos alternativos, à base de ervas, suplementos vitamínicos e minerais, técnicas orientais, místicos e 
outros tantos mais, são excelentes coadjuvantes do tratamento médico. 
 
 Também são de grande valor para pessoas que não necessitam ou não podem ser tratadas, pois 
ajudam a melhorar o estado físico e mental, retardando o avanço da doença.  Muitos tratamentos alternativos 
aumentam as defesas do sistema imunológico e proporcionam uma sensação de bem-estar que ajuda a 
combater ou até frear o avanço da doença. 
 
 Porém, se um terapeuta afirmar que pode conseguir a cura somente com o tratamento alternativo, o 
melhor que você pode fazer é abandonar imediatamente este terapeuta e procurar outro profissional. 
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Capitulo 2 
 

Como é transmitida 
 

Transmissão da infecção 
 
 A transmissão da infecção acontece pelo sangue, seja por transfusões, contato direto ou 
compartilhamento de seringas. A transmissão sexual ainda não está comprovada. Porém, se no momento do 
ato sexual existir contato com sangue devido a pequenos ferimentos em ambos os parceiros, o contágio é  
provável. Use sempre a camisinha como prevenção. Evite o sexo violento ou o sexo anal, pois é comum 
ocorrerem pequenas feridas durante o ato. Recente estudo de casais heterossexuais, nos quais um dos 
parceiros estava infectado pela hepatite C, mostrou uma incidência de transmissão inferior a 0,6% ao ano.   
 
 O vírus pode ser transmitido da mãe  para o filho, ao que parece, se no momento do parto existir 
contato do sangue da mãe com o sangue do filho (somente 5% das crianças filhas de portadoras nascem com 
o vírus). Existem casos isolados de transmissão dentro do próprio lar.  
 
 Instrumentos como escovas de dentes, alicates de unhas ou de cutículas e aparelhos de barbear não 
devem ser compartilhados, pois podem transmitir o vírus. Instrumentos dentários devem ser esterilizados e 
desinfectados. Se você precisar receber sangue, exija o teste da hepatite C.  

 

Como é transmitido o vírus ? 
 
 Grande parte da população infectada com hepatite C contraiu o vírus numa transfusão de sangue ou 
recebendo um produto derivado de sangue, ou compartilhando agulhas com usuários de droga que eram 
infectados com hepatite C. Antes de 1990, não havia como testar o sangue à procura  do vírus da hepatite C. 
Graças ao teste Anti-HCV, que usa métodos sensíveis modernos, o risco de se adquirir hepatite C numa 
transfusão de sangue é agora de menos de 0,001%.  
 
 Outros segmentos expostos à hepatite C são os trabalhadores dos serviços médicos e de laboratórios 
de exames, que podem ser infectados acidentalmente; as pessoas que fizeram tratamentos médicos e 
odontológicos invasivos; os pacientes submetidos a hemodiálises; as pessoas que perfuraram o corpo para 
colocar piercings, fizeram acupuntura com agulhas usadas ou as que compartilharam navalhas, escovas de 
dente, cortadores de unha, e; as pessoas em que se fizeram tatuagens ou que trataram as mãos e os pés com 
manicures, usando equipamento não-esterilizado corretamente. 
 
 As mães infectadas podem passar o vírus ao feto no útero mas isto acontece em menos 5% dos 
casos.   Quarenta por cento de todos os casos de hepatite C foram contraídos por meios desconhecidos, por 
pessoas que não se enquadram em nenhuma categoria de risco atual. O que significa que todos correm o 
risco de contrair hepatite C. 
 

Que possibilidades tenho  
de estar contaminado ? 

 
 Muitas pessoas contaminadas há muito tempo podem não sentir sintomas de nenhum tipo. Se você 
suspeitar de alguma possibilidade de ter sofrido contágio, consulte o seu médico e faça um exame de sangue 
chamado de Anti-HCV. O sintoma mais comum na maioria dos infectados é a fadiga.  

 

E fácil o contágio da hepatite C ? 
 

Não, porque a hepatite C não é transmitida por: 
 
 ► abraços,  
 ► alimentação materna (amamentação),  
 ► beijos,  
 ► comida ou água,  
 ► contato casual, 
 ► espirros,  
 ► por compartilhar copos, garfos, facas, pratos etc.,  
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 ► suor, 
 ► tosse,  
 ► urina ou fezes. 
  

 O contágio sexual é raro nos casais monogâmicos, sem ferimentos na região genital.  A existência de 
outras doenças sexualmente transmissíveis poderá transmitir conjuntamente a hepatite C. 
 
 Lembre que o contágio somente acontece no contato com sangue contaminado, sendo necessário que 
ele penetre na corrente sanguínea da outra pessoa.  
 

Posso pegar hepatite C ao fazer sexo? 
 
 Entre os contaminados com hepatite C, somente em 7% dos casos o parceiro sexual também está 
contaminado. Isso demonstra ser muito baixo o índice de transmissão sexual. 
 
 Um amplo estudo coordenado pelo CDC, Centro de Controle de Doenças do governo dos Estados 
Unidos, encontrou a hepatite C entre 1,8 e 2% da população em geral.  Nos fatores em que o sexo poderia ser 
um dos contaminadores, foi observado que em somente 3% dos casos o parceiro de um portador se 
encontrava contaminado, sendo que em muitos casos por um genótipo diferente do vírus, o que exclui a 
contaminação pelo parceiro infectado. 
 
 A hepatite C foi encontrada em 4% dos homossexuais masculinos.  Entre pessoas com múltiplos 
parceiros sexuais, foi observado que aqueles que tiveram entre dois e nove parceiros sexuais na sua vida, a 
hepatite C se encontrava na média da população, de 2%; já entre os que tiveram entre 10 e 49 parceiros 
sexuais, a incidência encontrada foi de 3%, e nas pessoas com comportamento sexual de risco, com mais de 
49 relacionamentos sexuais na sua vida, o índice encontrado foi de 9%.   Devemos observar que nas pessoas 
com múltiplos parceiros sexuais, existem chances de contaminação por muitas outras doenças sexualmente 
transmissíveis, as quais podem “levar” junto a hepatite C. 
 
 Apesar disso, para evitar ser contaminado com a hepatite C, AIDS, hepatite B, gonorréia, clamídia, 
sífilis e muitas outras doenças sexualmente transmissíveis e atualmente em franca expansão, use sempre a 
camisinha. É a melhor das prevenções. 

 
 

 Formas de transmissão da hepatite C 
  
 Estas são as recomendações aprovadas no Consenso de Bethesda, Estados Unidos, sobre as formas 
de transmissão da hepatite C, aprovadas em junho de 2002, reconhecidas internacionalmente pelos maiores 
nomes da medicina e adotadas como padrão pelos governos e instituições médicas. 
 
   Ao final de cada recomendação, traduzida literalmente, coloco meu comentário pessoal. 
 
  
Que recomendações podem ser feitas para prevenir novos contaminados com a hepatite C? 
  
►   O grande número de infectados com hepatite C é uma fonte de transmissão a outras pessoas. Os 
acidentes percutâneos com material perfurocortante e o uso de drogas injetáveis são responsáveis por mais 
de dois terços (mais de 66%) de todas as novas infecções. 
 
 Meu comentário: Já que os usuários de drogas e o compartilhamento de agulhas são a causa de 
mais de 66% das novas contaminações, fica evidente e incontestável que este deve ser o foco principal de 
qualquer campanha de prevenção.  Gastar dinheiro público objetivando atingir outras possíveis formas de 
contaminação será uso indevido dos recursos. 
   
► É provável que os programas de fornecimento e troca de seringas utilizados para prevenção da AIDS 
sejam úteis para a prevenção da hepatite C.  
 
 Meu comentário: No Brasil, existe o Programa de Redução de Danos, que fornece agulhas e seringas 
aos usuários de drogas, uma boa iniciativa do combate à AIDS.  Lamentavelmente pouco se fala da hepatite C 
neste programa e nada se fala sobre o compartilhamento dos canudos para aspirar cocaína. 
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►  A hepatite C, hoje em dia, raramente é transmitida por transfusão ou uso de derivados do sangue ou 
por transplantes de órgãos, nos países onde são realizados testes de detecção, que excluem amostras 
contaminadas.  
 
 Meu comentário: Com a implementação dos testes NAT, o Brasil tem um dos sangues mais seguros 
do mundo. 
   
►  A maioria dos outros casos de contaminação [excluindo o que ocorre entre usuários de drogas] 
poderia ser atribuída à transmissão sexual e à exposição ao sangue dos profissionais da saúde, embora o 
risco atual de transmissão por estas formas seja baixo.  Dados relativos à transmissão por via sexual são 
geralmente confundidos com outros tipos de exposição, inclusive o uso de drogas injetáveis, que podem 
aumentar o risco de transmissão da hepatite C. 
  
. O genótipo não parece influir no risco de transmissão.  Nos Estados Unidos, o índice de parceiros 
infectados encontrado entre casais de muitos anos, estáveis, monogâmicos, é de somente 2 a 3%, chegando 
a valores entre 4 e 6% entre pessoas que possuem múltiplos parceiros sexuais, prostitutas e homossexuais 
masculinos  (todos estes, expostos ao risco de múltiplas doenças sexualmente transmissíveis).  
 
  Meu comentário:  O índice encontrado na população americana em geral se situa entre 1,8 e 2%. Se 
comparado ao encontrado nos parceiros dos portadores (entre 2 e 3%), vemos que não existe muita diferença 
entre ambos. Até nas prostitutas e homossexuais, o índice é muito inferior ao encontrado para outras doenças 
sexuais, inclusive a AIDS. 
 
 
►  No caso dos heterossexuais monogâmicos, o risco de contaminação é calculado entre ZERO e 0,6%, 
com maior risco para a mulher do que para o homem.   Por causa do baixo risco de transmissão da hepatite C, 
os casais estáveis e monogâmicos não precisam usar preservativos (camisinha), porém, devem ser 
encorajados a fazer uso dos preservativos para eliminar totalmente qualquer risco.  Em estudos realizados em 
grupos de pessoas expostas a contrair doenças sexualmente transmissíveis, o risco de contaminação com 
hepatite C é de aproximadamente 1%. 
 
 Meu comentário: Isto comprova a tese de que a hepatite C não pode ser considerada uma doença 
sexualmente transmissível, pois isoladamente pouco aparece. Tudo indica que a hepatite C torna-se mais 
facilmente transmissível quando acontece a transmissão de alguma outra doença, sendo levada junto por esta.  
Poderíamos afirmar que a hepatite C é uma doença sexualmente transportada por outras DST. 

 
 
►  Pessoas infectadas com hepatite C, com múltiplos  parceiros sexuais, devem ser aconselhadas a 
usar preservativos (camisinha) para evitar a propagação da hepatite C e de doenças sexualmente 
transmissíveis.  Compartilhar lâminas de barbear, escovas de dentes e alicates de unhas é uma fonte 
potencial para transmitir a hepatite C. 
   
►  Não existe nenhuma prova de que beijos, abraços, espirro da tosse, alimentos ou bebidas,  o 
compartilhamento de copos, pratos ou talheres, óculos, ou o contato casual, ou qualquer outro contato sem 
exposição ao sangue sejam associados à transmissão da hepatite C. 
 
 Meu comentário:  Lamentavelmente, de forma alarmista, algumas pessoas, com o intuito de aparecer, 
falam que a hepatite C pode ser transmitida pelas formas acima. 
   
►  Os profissionais da área da saúde podem ter uma prevalência de infecção ligeiramente mais alta do 
que a população em geral, porém não deve ser descartada a hipótese de eles terem sido contaminados fora 
da sua profissão. 
   
►  A transmissão do profissional de saúde para o paciente já foi comprovada, porém é muito difícil de 
acontecer e também não deve ser descartada a hipótese de o paciente ter sido contaminado em outra 
situação.  
 
 Meu comentário: Como não existe nenhum teste que possa indicar a idade da infecção, fica 
totalmente impossível se afirmar quando aconteceu a contaminação de qualquer indivíduo. 
 
►  O risco de contaminação em um acidente com uma agulha contaminada é estimado em 2%.  Não  é 
recomendado o tratamento imediato.  Deve ser realizado um teste na fonte (o usuário da agulha) assim como 
na pessoa exposta ao acidente.  Se o individuo-fonte é positivo para o ANTI-HCV, um teste PCR-RNA deve 
ser realizado no provável contaminado, com controle por quatro ou seis meses das transaminases.  
Acontecendo a soroconversão, devem ser seguidas as recomendações de tratamento para a hepatite aguda. 
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►  Procedimentos percutâneos (piercings) e tatuagens são outras fontes em potencial de contaminação, 
porém as taxas de transmissão são inferiores a 1%, não devendo ser descartadas outras hipóteses que 
podem ser responsáveis pela contaminação. 
 
 Meu comentário: A transmissão pelo piercing acontece geralmente quando as pessoas compartilham 
o piercing, trocando entre elas, tal qual crianças brincam de trocar brincos.  Na tatuagem, o vírus pode 
permanecer na tinta utilizada, pelo que se recomenda descartar todas as sobras. 
  
►  A transmissão durante o parto foi comprovada.   Uma alta carga viral na mãe parece ser associada a 
um maior risco de transmissão para a criança.  O risco de transmissão é de aproximadamente 2% quando a 
mãe é soropositiva para HCV, chegando a 7% quando a mulher grávida apresenta dois resultados PCR-RNA 
positivos.  A transmissão da hepatite C para a criança pode chegar a 10% se forem necessários 
procedimentos com agulhas, no feto, e chega a 20% no caso de mães co-infectadas com HIV/HCV. Não 
existem estudos que indiquem que a cesárea diminui os riscos de transmissão. 
  
►  Não existem dados que possam indicar que o tratamento antiviral reduza a transmissão durante o 
parto.   
  
►  É totalmente contra-indicado o uso do Interferon ou da Ribavirina durante a gravidez. 
  
►  Amamentar não transmite a hepatite C. 
 
 Meu comentário: Para amamentação segura, não pode haver ferimentos nos mamilos. 
 
►  Crianças portadoras e funcionários de creches também portadores não devem ser excluídos por causa 
da hepatite C.  Devem ser seguidas as recomendações e  precauções normais em qualquer situação 
onde sangue ou derivados sanguíneos sejam manipulados. 
 
 Meu comentário: Denuncie imediatamente qualquer tipo de descriminação ou estigma.  
 

Tatuagens transmitem a hepatite C 
 
 Uma pessoa tatuada possui nove vezes mais possibilidades de estar contaminada com a hepatite C 
do que uma pessoa sem tatuagens.  Aqueles que possuem várias tatuagens ou áreas muitos grandes 
tatuadas têm maior risco de estar contaminados pela hepatite C.  Estudos comprovam que os que têm 
tatuagens com profusão da cor vermelha, amarela, laranja ou branca apresentam maior incidência de hepatite 
C do que aqueles que só possuem tatuagens pretas.  Geralmente, as tatuagens com muitas cores são feitas 
por profissionais clandestinos, não-regulamentados, que não seguem as regras de segurança recomendadas. 
 
 Durante a tatuagem, a hepatite C pode ser transmitida pelo uso das agulhas, compartilhadas por 
diferentes pacientes, pela falta de higiene na sala e nos equipamentos do profissional, ou ainda pela 
contaminação das tintas, já que o vírus da hepatite C é altamente resistente, podendo sobreviver até três dias 

fora do organismo, em qualquer objeto contaminado. Estudos  se bem que limitados  encontraram o vírus 
da hepatite C na tinta para tatuagem, carregada pelo instrumento utilizado.  Apesar da troca da agulha, o vírus 
que permanece na tinta por até três dias poderá contaminar o próximo cliente a ser tatuado. 
 
 É recomendável que, a cada novo cliente, o profissional separe uma pequena quantidade de tinta, tal 
qual uma paleta de pintor, e no final do atendimento os restos sejam descartados.  A tinta que sobrou nunca 
deve ser reaproveitada ou recolocada no frasco.  
 
 Para uma tatuagem totalmente segura, o cliente pode levar sua própria tinta e exigir o uso de agulhas 
descartáveis. 
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Como acontece o contágio  
nos usuários de drogas 

 
 O vírus da hepatite C é altamente resistente, tanto que não é eliminado pela acidez das drogas, 
permanecendo ativo por muito tempo. O vírus foi encontrado em recipientes usados por drogados em heroína, 

que apesar de não compartilharem as seringas, fazem uso da mesma colher para esquentar a droga  e é 
este objeto, então, que transmite o vírus.  Entre os usuários de cocaína injetável, o vírus foi encontrado na 
água destilada usada para lavar as seringas, muita vezes compartilhadas, apesar de cada usuário ter sua 
própria seringa. 
 
 Dois terços dos novos contaminados pela hepatite C são usuários de drogas.  Entre os usuários de 
drogas injetáveis, logo no primeiro ano de uso, 79% deles se contaminam com a hepatite C. 
 
 No caso de drogas inaladas, em que é comum a utilização do mesmo canudo, a acidez da cocaína 
não mata o vírus da hepatite C e, como geralmente existem feridas nas narinas, a contaminação é altamente 
provável. 
  

É possível o contágio  
no consultório dentário? 

  
 Em geral, é de se supor que todos os profissionais da área odontológica sigam as normas e 
recomendações dos conselhos de odontologia, sob as quais o contágio de qualquer doença torna-se bastante 
improvável, incluindo-se aí o tratamento dentário.  É de se supor também que todos os instrumentos, inclusive 
a base do micromotor, sejam esterilizados em autoclave para cada novo paciente. 
 
 Porém, um dos fatores de contaminação pode estar na asa do foco de luz, já que constantemente o 
profissional redireciona o foco de luz, com as luvas impregnadas pela saliva dos pacientes sem usar um 
protetor descartável na asa do aparelho.  Exija de seu dentista o uso de um protetor descartável na asa do 
foco de luz, podendo ser um simples filtro plástico, daquele utilizado para embrulhar alimentos, trocado a cada 
novo paciente. 

  

Aparelhos de barbear e os de manicure ou pedicure são 
perigosos ? 

 
 É possível que escovas de dente, navalhas, cortadores de unha, pinças e artigos de uso pessoal 
semelhantes possam contaminar, se tiveram entrado em contato com sangue infectado. Assim, não é 
recomendado compartilhar estes artigos .  
 
 Assim como cada pessoa tem a sua escova de dentes, é muito importante que tenha os seus próprios 
aparelhos de manicure e que não os compartilhe com ninguém. 
 

Hemodiálise contagia ? 
 
 A hepatite C é uma infecção bastante comum em unidades de hemodiálise. Estudos americanos 
indicam uma incidência de contaminação que varia, conforme a clínica, de ZERO a 67% em pacientes de 
diálise sem uma história de transfusão de sangue. Uma taxa consideravelmente mais alta do que a observada 
na população em geral.  O maior fator de contaminação é devido ao descaso dos operadores das máquinas.  
Em muitos casos, nem sequer as luvas são trocadas entre um e outro paciente. 
 

Modos altamente especulativos  
de transmissão da hepatite C 

 
 Os seguintes meios de transmissão são considerados altamentes especulativos porque, em qualquer 
dos três tópicos abaixo, nenhum estudo foi conclusivo. Ou seja, não há razão científica para acreditar que 
sejam modos de transmissão. Mas, repetimos, não há nenhum estudo conclusivo a ponto de podermos ignorar 
essas possibilidades. 
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Lágrimas, saliva, urina e outros fluidos de corpo podem contaminar ? 
 
 Os fluidos corporais dos pacientes com hepatite C com alta carga viral, ao serem analisados pelo 
método RNA-PCR, podem detectar, em alguns poucos portadores, o genoma na saliva ou amostra de sêmen. 
Estes achados sugerem que fluidos do corpo de pacientes com hepatite C raramente contenham o vírus. 
Porém, não existe comprovação da ocorrência da transmissão desta doença através de contato físico ou 
íntimo, quando se trata de fluidos corporais.   A saliva, durante o beijo ou em algum utensílio, o suor, as 
lágrimas, o sêmen, a urina ou ainda as fezes não transmitem a hepatite C. 
 
Um arranhão do gato pode contaminar ?  
 
 É desconhecido se a hepatite C pode ser transmitida pelas unhas dos gatos, se acontecer de o gato 
arranhar uma pessoa infectada e imediatamente arranhar outra.  Não existem relatos; porém a unha contendo 
sangue infectado poderia eventualmente transmitir a doença. 
 
Mosquitos contaminam ?  
 
 Pesquisadores afirmam que a hepatite C não é transmitida por mosquitos. Há duas situações em que 
mosquitos podem transmitir doenças a humanos. A primeira é transmissão  mecânica,  na qual uma 
quantidade pequena de sangue pode estar presente no bico do mosquito que se está alimentando. Este tipo 
de transmissão não foi confirmada em nenhum caso com doenças como HCV, HBV, ou HIV.  
 
 A segunda situação é chamada de transmissão biológica. Estudos mostram que mosquitos podem 
carregar o vírus no intestino mediano, mas uma vez lá o vírus morre e é digerido da mesma maneira que nós 
digerimos comida, eliminando o vírus pela digestão ácida.  
 
Carrapatos contaminam ? 
 
 Há dúvidas sobre a possível contaminação por um carrapato que possa ter sugado sangue de uma 
pessoa contaminada e logo a seguir sugue sangue de um indivíduo sadio.  Não existem estudos apresentados 
a respeito. 
 

Procedimentos médicos alternativos são perigosos ? 
 
 Alguns casos de contaminação podem estar relacionados com o uso de agulhas mal esterilizadas, 
como também medicamentos populares e práticas culturais que perfuram a pele. Procedimentos médicos 
alternativos que envolvem invasão do corpo, particularmente se executados em instalações inadequadas, ou 
envolvendo sangue (como a ozônio-terapia do sangue) podem transmitir a hepatite C.  
 

Durante quanto tempo uma pessoa pode contaminar ? 
 
 Algumas pessoas levam o vírus na circulação sangüínea durante toda a vida e podem permanecer 
como agentes de contágio por anos.  
 
 Todo portador de hepatite C, tenha ou não os sintomas, pode transmitir a infecção a outros.   A 
facilidade de transmitir o vírus esta diretamente relacionada à quantidade de vírus no sangue do portador. 
 

A saliva ou o beijo transmite o vírus ? 
 
 Não, a saliva não transmite a hepatite C.  
 

O leite materno transmite o vírus ? 
 
 Não, a mãe pode amamentar o filho sem problemas, desde que não tenha ferimentos nos mamilos.  
 
 

É possível adquirir hepatite  
mais de uma vez ? 

 
 Uma vez que você se recupere completamente das hepatites A ou B, não poderá contrair outra 
hepatite A ou B, embora em algumas pessoas a condição torne-se crônica e possa durar a vida inteira. 
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Existem cinco vírus diferentes que causam hepatite e você pode contaminar-se, novamente, com um vírus 
diferente (entretanto não com a D, se você é imune à B).  
 
 Ficar infectado ao mesmo tempo com B e C é muito perigoso, pois pode resultar num caso muito mais 
severo. Uma pessoa recuperada de um caso de hepatite viral também poderá desenvolver novamente hepatite 
devido a outras causas, como álcool ou drogas.  
 
 Se você teve hepatite C e negativou o vírus, pode ser infectado novamente com a hepatite C. Isso 
porque há muitos genótipos diferentes de hepatite C e porque o vírus transforma-se muito rapidamente. Não 
se desenvolve imunidade natural para a hepatite C.  
 

Existe perigo de contaminação  
dentro do lar ? 

 
 A transmissão doméstica de hepatite C é rara. Pode acontecer com o contato de sangue-para-sangue. 
Ou seja, quando o sangue de alguém entra em contato com o de  outra pessoa que tenha um corte ou ferida 
abertos, ou compartilhando aparelhos de barbear, escovas de dente, ou ajudando pessoas acidentadas.  
 
 É aconselhável lavar imediatamente com água corrente derramamentos de sangue e, se possível, 
desinfetar o local com água sanitária. Também é aconselhável manter navalhas e escovas de dente separadas 
das de seus familiares. 
 
 

É necessário vacinar-se contra  
as hepatites A e B ? 

 
 Se você não possui anticorpos destes vírus, é necessário vacinar-se o quanto antes. O fato de você já 
estar com o fígado danificado pela hepatite C aumenta os perigos de  você vir a contrair uma outra hepatite e 
ter um dano hepático agravado, provavelmente fulminante.  
 

Posso tomar vacina para evitar  
a hepatite C ? 

 
 Não existe vacina contra a hepatite C. A melhor vacina é a prevenção e os cuidados gerais.  
 

O que faço para não contaminar outras pessoas ? 
 

Se você é portador de hepatite C: 
  

 ► Não doe órgãos, sangue, esperma ou tecidos (escreva       isto nos seus documentos);  
 ► Não compartilhe seus artigos de uso pessoal; 
 ► Cubra imediatamente qualquer ferida que possa ter;  
 ► Use camisinha no ato sexual; 
 ► Tenha cuidados com o sangue da menstruação.  
 

É possível a transferência do vírus durante o parto ? 

 
 Por ser pequena a incidência, os médicos não estão muito preocupados sobre a transmissão da 
hepatite C durante o parto, e muitas mulheres positivas deram à luz crianças que eram negativas ao vírus da 
hepatite C.  
 
 A probabilidade de transmissão pelo leite materno também é muito pequena, para as portadoras de 
hepatite C. Médicos não desaconselham amamentar.  
 
 A transmissão neonatal entre mulheres infectadas com a hepatite C foi informada em 5% dos 
nascimentos, mas pode chegar a 25%, se a mãe também for positiva de HIV.  Os recém-nascidos apresentam 
anticorpos no nascimento, mas a maioria fica livre do vírus antes dos 18 meses. Este não é o caso se a 
transmissão é simultânea com HIV ou a hepatite B.  É provável, porém ainda não confirmado, que no parto 
normal as chances de contaminação sejam um pouco superiores do que nos partos por cesárea. 
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 A transmissão da mãe para o bebê pode ser aumentada se a mãe tiver altos índices de vírus no 
sangue. Nesta circunstância, calcularam os investigadores japoneses que o risco de transmissão pode ser de 
aproximadamente 10%.  
 
 Recentes avanços tecnológicos conduziram, principalmente, ao desenvolvimento de vários tipos de 
procedimentos no feto para o diagnóstico e administração de desordens fetais. Há um risco pequeno mas 
possível de transmissão de infecções virais maternas, com os vírus HIV, hepatite B e C, cytomegalovírus e 
herpes durante procedimentos invasivos no feto.  
 

Como limpar sangue derramado ? 
 
 Use um alvejante (água sanitária) durante uns 30 minutos. Não há nenhuma prova de que isto elimine 
tudo, mas você não pode colocar o seu mundo dentro de uma autoclave. Também há desinfetantes químicos 
que contêm fenóis e outros ingredientes muito caros, mas para uso em casa a água sanitária é o melhor que 
temos. Água sanitária pode ser muita corrosiva em algumas superfícies, assim, tenha cuidado ao usá-la.  
 

Portadores de hepatite C podem ser doadores de órgãos ou de 
sangue ? 

 
 Lamentavelmente, os portadores de hepatite C não podem ser doadores de órgãos, tecidos ou 
sangue. Escreva este aviso nos seus documentos. 
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Capitulo 3 
 

Os sintomas da hepatite C 
 
 

Doença assintomática 
 

A maioria dos doentes não apresenta sintomas, e apenas uns poucos desenvolvem icterícia. A 
hepatite C freqüentemente começa como uma gripe suave após um período de incubação de um a três 
meses. Contudo, a maioria das pessoas (até 75%) nada sente ou, no máximo, é acometida de sintomas muito 
leves. Estes sintomas iniciais são, em geral, menos graves do que os da hepatite B.  
 
 Porém, a longo prazo, a hepatite C ocasiona  conseqüências mais graves, até décadas depois da 
infecção inicial. Na fase aguda (primeiros meses), as pessoas sofrem elevações das transaminases 
detectadas no sangue. Níveis elevados das enzimas hepáticas, chamadas transaminases, indicam que o 
fígado está inflamado.  
 
 Em alguns casos, poucas semanas depois, à medida que estes sintomas iniciais começam a 
desaparecer, algumas pessoas podem ter icterícia na pele e nos olhos, o que indica que o fígado não está 
processando corretamente a bilirrubina. A bilirrubina é um pigmento biliar descarregado pelas células 
vermelhas moribundas, processada normalmente pelo fígado e eliminada pelas fezes. Se o fígado não 
funciona normalmente, a bilirrubina acumula-se na corrente sangüínea e ocasiona a icterícia. Parte do excesso 
de bilirrubina é eliminado pela urina, que pode ganhar a coloração marrom-escura. Ao mesmo tempo, como o 
pigmento não passa pelos intestinos, as fezes podem ficar incomumente claras ou cor de lama. Apesar de ser 
um sintoma associado à hepatite, a icterícia geralmente não aparece nos infectados com a hepatite C.  
 
 A infecção crônica pode ser associada a sintomas como fadiga, náuseas, dores articulares, ou 
musculares, pernas pesadas e cansadas, principalmente à tarde, e à sensação de desconforto na parte 
superior direita do abdômen. Geralmente, os doentes somente desenvolvem alguns destes sintomas quando 
ocorrem complicações hepáticas avançadas.  
 

Como a hepatite C  
usualmente começa ? 

 
 Para a maioria dos pacientes, a doença parece uma gripe que nunca vai embora completamente. Para 
muitos outros pacientes, o cansaço aparece gradualmente por um longo período de tempo. Com freqüência, 
as crianças e adolescentes não têm nenhum sintoma.  
 
 Muitos outros sintomas também podem estar presentes,  há muitas diferenças de um paciente para 
outro. Entre esses sintomas, incluem-se: fadiga, febre baixa, dores de cabeça, leve dor na garganta, perda de 
apetite, náusea, vômitos, sensibilidade à luz,  juntas duras ou doloridas. Muitas pessoas desenvolvem uma dor 
no lado direito superior do abdômen. A urina pode se tornar marrom-escura e as fezes podem ficar pálidas.  
 
 Em infecções agudas severas, algumas pessoas podem desenvolver icterícia, ou seja,  ficarem com a 
pele e o branco dos olhos amarelados.  
 
 O grau de severidade pode variar amplamente entre pacientes, e também variará com o passar do 
tempo para o mesmo paciente. Há pacientes que sofrem um cansaço repentino; outros, são acometidos de 
elevados níveis de stress, chegando a ficar acamados e completamente incapacitados. Os sintomas têm 
tendência a diminuir com o passar do tempo.  
 

Sintomas de reumatismo  
podem ser um indício da hepatite C 

  
 Os médicos devem ficar alertas sobre a possibilidade de os sintomas reumatológicos  de origem 
desconhecida serem provenientes de uma infecção pelo vírus da hepatite C.  É provável que exista algum tipo 
de relação, ainda não explicada cientificamente, entre a contaminação pela hepatite C e a crioglobulinemia, 
dado o alto percentual de portadores de hepatite C que desenvolvem dores nas juntas e articulações por 
causa desta doença, principalmente em pacientes com dano hepático avançado. 
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   Os médicos que se defrontarem com um quadro de sintomas reumatológicos desconhecidos, devem 
realizar um teste de detecção da hepatite C antes de receitar qualquer analgésico ou medicamento.    Muitos 
medicamentos para artrite contêm ácido acetil salicílico (aspirina), potencialmente perigoso para pacientes 
cirróticos, devido à baixa capacidade do fígado danificado de produzir fatores de coagulação e plaquetas. 
 
  Os sintomas como dores nas juntas, dores musculares, fadiga e vasculite podem ser ocasionados pela 
hepatite C, e não por um quadro de artrite.  Receitar medicamentos para artrite a um paciente com elevado 
dano hepático pode ser altamente perigoso, pois o seu fígado poderá não ter capacidade de metabolizar estes 
medicamentos. 
 

 O que é crioglobulinemia?   
   
 A crioglobulinemia é uma proteína anormal que aparece no sangue.  Tem uma propriedade curiosa no 
laboratório: ela se deposita quando o soro do sangue é esfriado, e volta a se dissolver quando o soro retorna à 
temperatura normal.  Acredita-se que o vírus da hepatite C infeccione os linfócitos (glóbulos brancos do 
sangue) e que isto possa causar a crioglobulinemia. 
 
  A doença pode se apresentar sozinha ou acompanhar outras, como o linfoma ou o mieloma múltiplo.  
Quando a doença se apresenta sozinha, pode causar uma variação anormal na densidade do sangue, 
inflamando os vasos sanguíneos (vasculite).  Quando a vasculite é nas artérias, pode produzir pouca irrigação 
em alguns órgãos do corpo, como a pele ou os rins, entre outros. 
 
   Quando a crioglobulinemia é associada a outra doença, como na maioria dos casos de quem tem 
hepatite C, forma que nos interessa diretamente, caracteriza-se por dores nas juntas e articulações, muito 
confundida com os sintomas da artrite e em muitos casos tratada erradamente como se fosse uma artrite.   
Podem surgir, também, um aumento do tamanho do baço, o aparecimento de manchas na pele devido à 
vasculite ou problemas nos rins.   Isto pode produzir dores no abdômen, problemas no coração ou 
sangramento nos pulmões. Também pode acontecer perda de apetite. 
 
   Porém, vamos parar de assustar, pois ainda não há estudos suficientes para se fazer um prognóstico 
a longo prazo.  A única estimativa de que se dispõe é  que 10% daqueles que têm crioglobulinemia poderão 
sofrer problemas nos rins que os levará a submeter-se à hemodiálise.  
 
 O surgimento da crioglobulinemia, quando associada a outra doença, no caso a hepatite C,  é tratado 
com medicamentos que reduzem a inflamação e diminuem a atuação do sistema imunológico. Os 
medicamentos incluem antiinflamatórios à base de ibuprofeno, preparados de cortisona e outros 
medicamentos, que devem ser criteriosamente avaliados pelo médico que trata da sua hepatite C, pois 
qualquer medicamento errado pode trazer maiores problemas ao fígado.   Nos casos mais graves, é realizado 
um tratamento, em que o soro do sangue é substituído por água salgada. 
 
  Estudos recentes demonstram que, em relação à presença da crioglobulinemia, são conseguidos 
benefícios consideráveis no tratamento com o Interferon, também usado na hepatite C.  Em 94% dos 
pacientes tratados pela hepatite C que conseguem negativar o vírus, observa-se, ao final do tratamento, o 
desaparecimento ou uma substancial melhora dos sintomas da crioglobulinemia. 
 
  Para reduzir os sintomas, que aumentam no inverno, mantenha seu corpo bem abrigado e aquecido.  
A hidroginástica ou a natação numa piscina ajudam a diminuir consideravelmente os incômodos causados 
pela doença. 
 

Diabete na Hepatite C 
  

 Um alto nível de glicose poderia indicar um risco maior de desenvolver câncer em pacientes com 
hepatite ou cirrose, de acordo com pesquisadores do Institute of Industrial Ecological Sciences at the 
University of Occupational and Environmental Health de Kitakyushu, Japão, que estudaram a interação da 
diabetes por um longo período, comparando a população em geral e pacientes com hepatite ou cirrose 
estabelecida. 
 
  Estatisticamente foi observado que os pacientes com problemas hepáticos que também tinham 
diabete estavam submetidos a um risco 2,06 vezes superior de  desenvolver câncer quando comparados com 
a população em geral.  Nos pacientes diabéticos e cirróticos, este risco foi de 2,9 vezes superior ao da 
população em geral.   Nos pacientes diabéticos sem problemas hepáticos, o risco foi de somente 1,35 vezes 
superior ao da população em geral. 
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  Pelo estudo, pode-se concluir que é muito importante manter baixas taxas de glicose no sangue, para 
evitar algum possível problema futuro. 
 

ALERTA - O dengue e a hepatite C 
  

 Curiosamente, não encontramos nenhum estudo médico, ou alerta, sobre o problema que as recentes 
epidemias de dengue possa acarretar aos portadores de hepatite C.    Pelo que observamos no Rio de 
Janeiro, uma das cidades mais castigadas pelo dengue, o maior problema acontece com o dengue do tipo 3, 
já que os contaminados por este vírus têm uma elevação considerável das transaminases. 
 
  Isto pode ser perigoso para alguns portadores da hepatite C que apresentem maior dano no fígado, 
como os cirróticos e aqueles que possuem as transaminases elevadas, assim como os que se encontram em 
tratamento, devendo tomar medidas preventivas mais rígidas para evitar uma picada do mosquito transmissor. 
 
  Já que não existem estudos médicos, vamos, de forma leiga, analisar os motivos desta preocupação: 
  
 ► CIRRÓTICOS -  Não somente o dengue tipo 3, como qualquer outra doença deve ser evitada, pois 
um paciente cirrótico já se encontra debilitado por si mesmo. 
  
 ► TRANSAMINASES ELEVADAS - Os portadores que convivem com as transaminases elevadas, 
caso sejam contaminados com o vírus do tipo 3 da dengue, que também eleva as transaminases, podem ter o 
dano hepático acelerado. 
  
 ► PACIENTES EM TRATAMENTO -  Nos que se encontram em tratamento da hepatite C, a 
debilidade provocada pela doença pode levar a uma interrupção do tratamento. 
  
 ► OUTROS PORTADORES -  Contrair qualquer doença não é bom para nenhum ser humano, 
independente de ser portador da hepatite C, ou não. Por isso, todos os cuidados preventivos devem ser 
tomados, evitando que o mosquito do dengue prolifere nas nossas casas ou locais de trabalho.   Lembre que a 
maioria dos focos é encontrada dentro das casas.  As larvas se desenvolvem em água limpa e parada.  
Cuidado com os pratos colocados nos vasos de plantas. Não permita que fique água acumulada neles.  
Informe-se sobre como combater os focos. 
  
 ► COMO PREVENIR -  O mosquito do dengue ataca durante o dia.  Seus hábitos são diurnos.  O uso 
de repelentes deve ser encarado com muita precaução, assim, como a ingestão diária de pílulas de complexo 
B ou vitamina B-12 que, como popularmente se diz, faz com que o mosquito não se aproxime da pele.  Lembre 
que tomar qualquer vitamina ou aplicar qualquer produto na pele pode ser tóxico.  Sempre consulte seu 
médico.  O melhor é eliminar os focos. 
  
 ► CUIDADOS -  Se suspeitar que está contaminado, tome precauções especiais.  Nunca ingira 
aspirina para tratar das dores no corpo e articulações, pois se o dengue for do tipo hemorrágico a aspirina 
pode ser fatal.  Procure imediatamente ajuda médica. 

   

Em portadores do vírus,  
é normal sentir fadiga ? 

 
 Sim, a fadiga é um problema comum em portadores crônicos de hepatite C, por ser uma reação 
natural do sistema imunológico, ao lutar contra a presença de um vírus no organismo. Programe as suas 
atividades, encontrando um equilíbrio entre o repouso e o trabalho. Uma pequena sesta após o almoço pode 
ser altamente reparadora. Evitar grande fadiga ao final da tarde.  
 
 Não planeje muitas atividades para o mesmo dia. Programe as atividades de maior desgaste físico 
para a parte da manhã, quando seu organismo dispõe de maior energia. Tente organizar sua vida para ter um 
convívio de qualidade de seu organismo com uma doença crônica que vai acompanhá-lo pelo resto da vida. 
Organizando a sua rotina, você terá uma ótima qualidade de vida.  
 

Fadiga e hepatite C 

 
  Um dos sintomas mais mencionados pelos portadores de hepatite C é a fadiga.   Em geral, a 
fadiga inicia-se muitos anos após a contaminação, já quando começam a aparecer os primeiros danos ao 
fígado. 
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 É essa fadiga que muitos indivíduos sentem, desconhecendo que estão com hepatite C, e por causa 
dela perambulam de médico em médico que, sem suspeitar de problemas hepáticos, indicam complexos 
vitamínicos, falam em stress, idade, muito trabalho e, no final, como o paciente começa a  se deprimir, 
encaminham-no a um psicólogo.  Tudo isso seria evitado com um simples exame Anti-HCV. 
 
 A fadiga pode ser permanente ou somente ocorrer em determinada parte do dia, geralmente 
repetindo-se no mesmo horário. Pode vir acompanhada de um aumento da temperatura corporal ou de uma 
sudorese excessiva. 
 
 É necessário que o portador que sentir fadiga reprograme a sua rotina diária em função de sua 
disposição, ou da falta dela,  executando as tarefas que demandam maior esforço físico logo cedo e deixando 
as mais leves para os momentos em que a fadiga ataca. 
 
 A fadiga não é originada somente pelo problema hepático. Podem existir doenças na tiróide, ou 
anemia, que agravam os sintomas.  Cabe ao médico investigar até encontrar a origem do sintoma.  É 
necessário que o médico avalie se existem deficiências alimentícias ou o uso abusivo de medicamentos, 
eliminando os desnecessários. 
 
 Se após corrigir tudo o que foi descrito até aqui a fadiga persistir, algumas medidas simples podem 
ajudar: 
 
 ► ajuste a sua rotina diária; 
 ► faça uma dieta balanceada; 
 ► mantenha o seu peso ideal, compatível com a altura e eliminando os quilos a mais; 
 ► não fume; 
 ► não tome qualquer energético sem consultar o seu médico; 
 ► programe um descanso após o almoço de no mínimo 30 minutos.  Um cochilo, um momento de 
meditação ou de preferência uma sesta. 
 

Por que sinto as pernas pesadas ? 
 
 A maior parte das pessoas com dano hepático possui os sintomas da neuropatia, isto é, sente as 
pernas pesadas, principalmente à tarde.  
 

A dor no quadrante superior direito  
do abdômen é normal ? 

 
 Embora o próprio fígado não contenha nervos, e não sinta dor, muitas pessoas com hepatite C 
experimentam uma sensação incômoda de dor no lado direito superior do corpo, embaixo das costelas. Este 
incômodo, já que não se trata de uma dor, também pode se refletir para o ombro direito ou para as costas.  
 
 A hepatite ocasiona a inflamação do fígado, que aumentado de tamanho encosta-se à parede superior 
do abdômen, produzindo então o incômodo, que não oferece perigo nenhum, salvo o desconforto físico e, 
mais ainda, psicológico do paciente.  Curiosamente, voltando o fígado ao tamanho normal ou ainda ficando 
menor por causa da cirrose, a sensação incômoda poderá permanecer por meses, já que, durante o tempo em 
que o fígado ficou aumentado de tamanho, acabou colado na parte superior do abdômen, ficando, agora 
pendurado.  Com o tempo irá se desprender por si só, voltando tudo ao normal. 
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Existe perda do desejo sexual ? 
 
 Muitos pacientes de hepatite C acham que perderam o interesse para o sexo. Isso tende a ser 
especialmente verdadeiro quando estão submetidos ao tratamento com Interferon.  Não há uma relação direta 
entre inapetência sexual e hepatite, mas é uma reação provável, devido à ansiedade, desconforto e 
esgotamento causados pela luta contra uma doença crônica.  
 

As palmas da mão ficam vermelhas ? 

 
 Palmas das mãos vermelhas podem acontecer em qualquer doença crônica. Especificamente, não são 
causadas pelo vírus da hepatite C. A causa para a vermelhidão é desconhecida, mas especula-se que pode 
envolver o metabolismo dos hormônios ou mudanças na microcirculação sangüínea.  
 

Esquecimento ? 
 
 Algumas pessoas com hepatite C reclamam de estar esquecendo as coisas. Não se trata de casos de  
encefalopatia, e parece acontecer em todas as fases da doença. Algumas pessoas acham que tomar a 
CoEnzyme Q10, também conhecido como CoQ10, seja útil (2 cápsulas de 30mg por dia). Outros recomendam 
tomar Gingko Biloba. Consulte o seu médico antes de tomar qualquer produto 
 

Sensação de boca seca na Hepatite C 
 É acentuada a incidência de xerostomia (boca seca) em pessoas com hepatite C.  O papel da saliva é 
limpar, lubrificar, proteger de agentes químicos e ajudar a ativar as células de defesa do sistema imune. Em 
essência, a saliva age como a base da saúde oral. Sua diminuição pode conduzir à destruição excessiva da 
dentição (formação e posicionamento dos dentes de uma pessoa), e ter impacto severo na qualidade de vida.  
 
 A redução da quantidade de saliva é uma das reclamações de pessoas com hepatite C,  que sentem a 
boca ressecada particularmente à noite, com sintomas como tecidos orais doloridos, particularmente a língua, 
gengivas e bochechas; saliva espumosa e pegajosa; dificuldade de falar, comer e tragar; halitoses; perdas de 
dentes e sensibilidade aumentada nos dentes. 
 

Coceiras ? 

 
 A formação de bilirrubina em excesso pode causar coceira na pele. Pode ser tratada com anti-
histamínicos receitados pelo médico especializado. Mantenha a pele hidratada para evitar a coceira. 
 

Problemas na vista ? 
 
 Alguns pacientes de hepatite reclamam de problemas de visão e olhos secos. Isso pode acontecer 
especialmente enquanto estão sendo tratados com Interferon.  
 

A hepatite C ataca a tiróide  
e o sistema imunológico ? 

 
 A hepatite C crônica também está associada a muitas doenças auto-imunes (nas quais o corpo 
desenvolve anticorpos que atacam partes de si mesmo). Por exemplo, um décimo das pessoas com hepatite C 
crônica  (mais freqüentemente nas mulheres e pessoas mais velhas) tem anticorpos na glândula tiróide e a 
metade destes pode desenvolver hipotiroidismo. Adicionalmente, a terapia com Interferon causa hipotiroidismo 
ou hipertiroidismo em 10% destes, ao serem tratados.  
 
 Pessoas com hipotiroidismo podem sofrer de fadiga, memória pobre, fraqueza, constipação, ganho de 
peso, câimbras, intolerância para resfriado, voz rouca, pele grossa e cabelo frágil.  
 

Pessoas com hipertiroidismo podem sofrer de ansiedade, insônia, fraqueza, diarréia, perda de peso, 
intolerância para o frio, pele aveludada e unhas frágeis.  

 
 O hipotiroidismo pode ser tratado com medicamentos à base de hormônio para tiróides.  
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 O hipertiroidismo pode ser tratado com medicamentos que bloqueiam a síntese do hormônio tiróide. 
Se a deficiência orgânica da glândula tiróide é derivada do tratamento com Interferon, e é detectado logo, 
quando este tratamento for concluído, a glândula tiróide voltará ao normal.  
 

Dores musculares são um sintoma ? 
 
 Fibromalgia é o nome para uma condição que tipicamente inclui dor nos músculos de forma difusa, 
fadiga e padrões de sono anormais. Até alguns anos atrás, os médicos a chamavam de reumatismo muscular 
e acreditavam que, na maior parte dos pacientes, era  tudo na cabeça. Hoje, trata-se de um problema 
reconhecido por organizações médicas como genuíno e sério. Os sintomas incluem dor em muitos músculos e 
ao redor de ligamentos e tendões, fadiga persistente, acordar sentindo cansaço, dores de cabeça, constipação 
e diarréia, dor abdominal, períodos menstruais dolorosos, sensibilidade para resfriados, entorpecimento ou 
formigamento, e dificuldade para praticar exercícios. Os sintomas variam amplamente entre pacientes e 
tendem a diminuir com o passar do tempo. Uma doença, stress, tempo frio ou tensão emocional podem ativar 
as dores ou podem fazer  piorar os sintomas existentes.  
 

Existem manifestações  
extra-hepáticas na hepatite C ? 

 
 As hepatites agudas ou crônicas causadas pelo vírus da hepatite C poderão ser complicadas pelo 
envolvimento de outros órgãos, ocorrendo, então, as chamadas manifestações extra-hepáticas, destacando-se 
a crioglobulinemia mista, glomerulonefrite, tireoidites, anemia aplástica e líquen plano.  
 

Que outras doenças ou problemas médicos podem estar 
relacionados  
à hepatite C ? 

  
 A hepatite C ocasionalmente causa problemas para outras partes do corpo além do fígado. Os órgãos 
mais freqüentemente afetados são os vasos sangüíneos, pele, juntas, rins, e glândula tiróide.  
 
 Se a hepatite C causar cirrose, muitos problemas podem surgir. Problemas potenciais na cirrose 
incluem acumulação de fluidos no abdômen, sangramento no estômago, icterícia e confusão mental. Há casos 
em que a coagulação do sangue torna-se mais lenta, além do aumento da suscetibilidade a infecções. 
 
 A hepatite C tem tantos sintomas que não é fácil designar todas as anomalias novas  dessa doença. 
Mas os pacientes de hepatite C não estão isentos de também contrair outras enfermidades. Então, é 
importante monitorar sua saúde regularmente e consultar permanentemente seu médico.  
 
 A seguir, por ordem alfabética  (não indicando maior ou menor prevalência), uma lista dos sintomas 
mais comuns que os portadores de hepatite C relatam e as principais enfermidades que podem estar 
relacionadas com a hepatite C, como também aquelas que podem ter alguma relação com a doença que não 
está, ainda, comprovada.  
 
Alguns dos sintomas mais freqüentemente relatados pelos portadores de hepatite C: 
  
 ► Confusão mental/aturdimento  
 ► Depressão, mudanças no humor 
 ► Diarréia 
 ► Disfunção cognoscitiva  
 ► Dor muscular e nas articulações  
 ► Dor no fígado, no quadrante direito do abdômen 
 ► Enxaqueca 
 ► Fadiga, podendo ser leve ou aguda  
 ► Falta de concentração  
 ► Indigestão  
 ► Inflamação abdominal  
 ► Perda de apetite 
 ► Síndrome do intestino irritável  
 ► Sintomas similares aos de uma gripe de longa duração 
 ► Suor noturno, principalmente na nuca, junto ao          pescoço 
 ► Tonteiras e problemas de visão periférica 
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 ► Vontade freqüente de urinar  
  
As enfermidades que podem estar relacionadas com a hepatite C: 
  
 ► Artrite ou poliartrite  
 ► Artrite reumatóide  
 ► Câncer de fígado 
 ► Cardiomiopatia hipertrófica 
 ► Crioglobulinemia  
 ► Cutânea Tarda  
 ► Depressão  
 ► Diabetes tipo II 
 ► Enfermidade de Raynaud 
 ► Enfermidade hepática  
 ► Enfermidade tireóidea  auto-imune 
 ► Esclerodermia Glomerulonefritis 
 ► Hepatite auto-imune  
 ► Indigestão 
 ► Lichen Planus  
 ► Linfoma e linfoma no Hodgkins  
 ► Síndrome de Sjogrens  
 ► Spider Nevi 
 ► Tromboses 
 ► Sangramento de varizes 
 ► Vasculitis Disfunção cognitiva  
  
As enfermidades possivelmente relacionadas com a hepatite C: 
  
 ► Anemia aplástica  
 ► Enfermidade de Crohns Psoriasis 
 ► Hiperatividade autônoma  
 ► Intolerância ao álcool  
 ►  Linfoma e linfoma de Hodgkins  
 ► Lúpus eritematoso sistêmico 
 ► Síndrome de Sjogrens  
 ► Síndrome do intestino irritável 
 ► Spider Nevi 
 ► Tromboses 
 ► Sangramento de varizes 
 ► Vasculite  

► Disfunção cognitiva 
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Capitulo 4 
 

Como pode ser diagnosticada 
 

 

Considerações gerais 
 
 A hepatite C pode ser detectada de cinco a doze semanas após o contágio mediante um simples 
exame de sangue (Anti-HCV), hoje obrigatório, nas doações de sangue, na maioria dos países.  
 
 Na maioria dos casos, não é observada nenhuma alteração física no doente. No máximo, alguns 
pacientes apresentam o que parece ser uma simples gripe com sintomas de fadiga, principalmente nas 
pernas, possíveis náuseas e dor abdominal. Em casos isolados, aparecem sinais de icterícia na pele ou no 
branco dos olhos, desaparecendo a coloração amarela ao cabo de algumas semanas.  
 
 Em mais de 80% dos infectados, a infecção aguda prolonga-se por mais de seis meses, 
transformando-se em doença crônica. Após um resultado positivo de exame Anti-HCV, deve-se confirmá-lo, de 
preferência por outro método de resposta mais precisa, geralmente o PCR-RNA ou o RIBA.  
 

Posteriormente, o médico vai solicitar diferentes exames de transaminases e da função hepática. É 
muito importante que o último PCR-RNA, antes de iniciar o tratamento, seja feito na modalidade quantitativa 
para se dispor de uma futura referência na variação dos níveis, durante o tratamento. 
 
 Confirmada a atividade do vírus no sangue pelo PCR, o paciente será submetido a exames para 
verificar a possibilidade de iniciar o tratamento com Interferon e Ribavirina. O último e importante passo será 
uma biópsia do fígado para determinar o dano até o momento e o grau de fibrose ou cirrose já existentes.  Se 
confirmado, o início do tratamento deve se dar com um teste para determinar o genótipo do vírus. Este teste 
determina a duração do tratamento. 
 
 O exame do abdômen pode revelar um aumento ou uma diminuição do volume do fígado. Uma pessoa 
com hepatite pode sentir maior sensibilidade na parte superior direita do abdômen.  
 
 A tomografia e a ultra-sonografia podem ser usadas para avaliar o tamanho e a densidade do fígado.  
 
 Porém, a biópsia será sempre necessária para determinar o verdadeiro estado do órgão. Os sinais 
característicos da hepatite não são visíveis e só são detectados nos exames de sangue específicos.  
 
 Os testes são de dois tipos: testes das funções do fígado que determinam o nível das enzimas 
hepáticas e outras substâncias no sangue, e testes que determinam os antígenos da hepatite C, seus 
anticorpos e matéria genética.  
 

Quais são os médicos especializados em hepatite C ? 
 
 É muito importante achar um médico que esteja familiarizado com esta doença. Os sintomas de 
hepatite podem ser similares aos de outras doenças (doenças auto-imunes, câncer, síndrome de fadiga 
crônica, lúpus, artrites etc.). Se você tiver outra doença que não é diagnosticada corretamente, pode estar 
perdendo tempo que seria empregado em tratamentos que poderiam ser efetivos para você. Ainda é 
relativamente difícil encontrar um médico com experiência, diagnosticando e tratando hepatite C.  
 
 Um hepatologista é um especialista no tratamento das doenças do fígado e seria sua melhor escolha. 
Um gastroenterologista é um especialista, principalmente, no aparelho digestivo. Um infectologista é 
especialista em infecções em geral e na reação do sistema de defesa do organismo.  Ao procurar um médico 
de uma das especialidades acima, verifique se ele se especializou em hepatologia e realizou cursos sobre o 
tratamento da hepatite C. 
 
 Se houver um grupo de apoio de hepatite na sua cidade, ele será uma fonte excelente de 
aconselhamento, identificando médicos e hospitais locais que podem estar familiarizados com a hepatite C. Se 
não há nenhum grupo de apoio ou médicos especializados em sua cidade, você deve procurar um especialista 
em outra cidade. Se o seu próprio médico de confiança não é especializado, você poderia juntar alguns artigos 
médicos em hepatite C e tratamentos da doença, e poderia encorajá-lo  a estudá-los.  
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Quais os testes principais  
na hepatite C  

 
 1) - O teste de ELISA ou Anti-HCV descobre os anticorpos ao vírus.  
 2) - O teste de RIBA é confirmatório para HCV. Muito pouco usado atualmente no Brasil, usualmente 
se dá preferência ao teste PCR Qualitativo, que detecta o vírus no sangue.  
 3) - O  PCR HCV-RNA, quantitativo, mede a quantidade de vírus que circula no fluxo de sangue de 
uma pessoa e, se qualitativo, indica a presença do vírus, sendo o qualitativo muito mais sensível do que o 
quantitativo. 
 

Quanto tempo após a exposição é necessário para o Anti-HCV 
poder identificar o anticorpo ? 

 
 O Anti-HCV detecta o resultado positivo em 70% dos casos após três semanas da exposição ao vírus 
e, em 90% dos casos, até três meses após a exposição. Aguarde este tempo antes de realizar o teste ante 
uma suspeita de contato com sangue contaminado. 
 

Quanto tempo após a exposição é necessário para o PCR 
identificar o vírus ? 

 
 
 Fazendo um teste PCR, é possível identificar o vírus da hepatite C duas semanas depois de a pessoa 
ser infectada com o vírus.  
 

Fiz uma doação de sangue e deu positivo. Como posso 
confirmar  

o resultado ? 
 
 Contate um médico. Exames adicionais são necessários para confirmar o diagnóstico e verificar se 
existe dano hepático. 
 

É possível ter um resultado Anti-HCV positivo falso ? 
 
 Sim. Um teste positivo pode estar errado, isto é, ser um falso-positivo, e significa que o teste deu 
positivo, mas é realmente negativo. Isto acontece freqüentemente em pessoas que têm um baixo risco para a 
doença. Por exemplo, falsos testes de Anti-HCV positivos acontecem mais freqüentemente em doadores de 
sangue que estão com baixo risco para hepatite C. Então, é importante confirmar um teste Anti-HCV positivo 
com um teste suplementar. 
  

O exame de anticorpos é definitivo ? 
 
 Testes de anticorpos indicam se o corpo foi exposto ao vírus e produziu anticorpos para lutar contra 
isso. Eles não determinam se alguém ainda tem o vírus, ou quanto tempo faz que foi infectado.  
 

Qual é o próximo passo, se você tiver um teste de Anti-HCV 
positivo confirmado ? 

 
 Faça um exame chamado PCR-RNA na forma qualitativa e teste o nível das transaminases, 
principalmente a TGP (alanine aminotransferase)  no sangue. Uma TGP elevada indica inflamação do fígado e 
deverá ser confirmada mais adiante, no mínimo quatro vezes. A avaliação deverá ser feita por médico 
especializado em hepatite C. Uma série de exames será necessária até se chegar a um resultado conclusivo 
sobre o estado geral da doença e a necessidade, ou não, de tratamento. 
 

O que é um PCR ? 
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 Polymerase Chain Reação (PCR), testes de PCR e um método de exame desenvolvido em 1994. O 
PCR tenta olhar para a presença do vírus. Informações obtidas do PCR são muito úteis para a interpretação 
dos resultados. O PCR não pode determinar há quanto tempo alguém foi infectado.  
 
 O PCR é uma técnica que permite detectar e determinar a seqüência, a caracterização e a 
quantificação dos ácidos nucléicos a partir de níveis indetectáveis por outros exames conhecidos. 
 
 Nas hepatites B e C, este teste permite confirmar a presença de uma infecção ativa, no caso de 
portadores que apresentem resultados positivos em outros exames, e determinar a carga viral, pela qual pode 
ser avaliada  e monitorada a eficácia do tratamento que esteja sendo feito. 
 
 O PCR existe nas modalidades qualitativa e quantitativa.  Na modalidade qualitativa, a sua 
sensibilidade é superior.  O teste qualitativo somente indica a presença do vírus na circulação sanguínea, 
confirmando a infecção.  Na modalidade quantitativa, é medida a quantidade de vírus em circulação, valor 
utilizado para realizar um prognóstico sobre o resultado do tratamento. 
 

O que é carga viral?  
 

É o volume de vírus específicos (quantidade de genomas virais) presentes no organismo, num 
determinado volume de sangue ( normalmente 1 mililitro = 1 centímetro cúbico) encontrado ao se realizar o 
PCR Quantitativo.  

 
Não há relação entre a quantidade de vírus no sangue e os valores das transaminases (TGO e TGP) 

ou do dano existente no fígado dos portadores de hepatite C. A carga viral varia nos pacientes infectados, mas 
não é um prognóstico muito útil, nem mede a severidade da doença hepática. 
 
O que significa não-detectável ou negativo?  
 

A carga viral pode variar desde não-detectável até milhões de vírus. O significado do não-detectável 
ou negativo difere de acordo com o método de exame de medida utilizado. 
 

O limite de detecção utilizado em um laboratório para testes quantitativos de RNA HCV PCR é de 200 
genomas virais/ml (os qualitativos podem detectar até mesmo 10 genomas virais/ml.). Os exames menos 
caros são os BDNA quantitativos, e têm um potencial de limite de detecção de 200 mil genomas virais/ml. É 
menos sensível, porém quando se chega ao  seu limite mínimo de detecção é mais acurado do que o exame 
por PCR.  
 

Então, quando o paciente estiver negativo, talvez não tenha o vírus da hepatite C em seu sangue. No 
entanto, pode ser também que o tenha, mas que o número de vírus seja menor do que o limite de detecção do 
exame feito. Portanto, o vírus não se mostrará presente até o limite mínimo de detecção do exame efetuado.  
 

Por exemplo: digamos que você tenha feito o exame através do BDNA e que o limite de detecção seja 
de 200 mil genomas virais/ml. Qualquer número abaixo deste será registrado como negativo ou  não-
detectável, quando, na realidade, você pode ter genomas virais presentes em seu sangue, mas em quantidade 
menor do que o limite detectável pelo exame.  Seu médico e seu laboratório poderão lhe aconselhar e explicar 
qual seria o melhor tipo de exame para o seu caso específico.  
 
O que significa positivo?  
 

Quando você receber seu resultado de RNA HCV quantitativo e quando o laboratório puder determinar 
a quantidade de vírus presente em seu sangue, é importante anotar não só os números, mas também as 
unidades de medida utilizadas e os valores de referência do exame.  Atualmente, todos os testes são 
apresentados em UI/ML (Unidades Internacionais por mililitro de sangue) ou por um valor log (Logaritmo da 
quantidade de vírus). 

Formas de apresentação como contagem dos genomas, apresentação exponencial e outros tipos 
deixaram de ser utilizadas devido à dificuldade de comparar os diferentes fabricantes dos testes. 
 
 
Carga alta ou baixa? 
 
 Ainda há controvérsias quanto ao que é considerado alto, ou baixo, com relação à quantidade de 
genomas virais presentes no sangue. A interpretação faz sentido para pessoas que não estejam em 
tratamento, mas, para alguém que está se tratando há seis meses com Interferon, até mesmo um resultado de 
200 UI/ML pode ser considerado alto. 
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 Atualmente, portadores que possuem uma carga viral abaixo de 850.000 UI/ML ou 6,4 log são tidos 
com maiores chances de resposta ao tratamento.  Os que apresentam cargas acima destes valores podem ter 
uma resposta um pouco menor.  A carga viral somente serve para prever a resposta ao tratamento e quando 
usado o Interferon Peguilado para acompanhar a reposta terapêutica. 
 

Genótipos  
 
 O genótipo é o tipo de vírus da hepatite C existente em determinado indivíduo. Sempre, antes de 
iniciar o tratamento, deve ser detectado o genótipo, pois somente com ele é possível determinar o tempo do 
tratamento e as chances de cura. 
 
 Hoje passou a ser uma obrigação a determinação do genótipo do vírus da hepatite C antes de se 
iniciar ao tratamento, pois com ele pode se definir a duração do tratamento, entre 24 ou 48 semanas, assim 
como a dosagem da Ribavirina a ser empregada, podendo ainda ser feito um prognóstico das chances de 
sucesso para um paciente em particular. 
 
  Não existem estudos que possam afirmar diferenças entre os genótipos no que se refere à evolução 
da doença, a sua facilidade de transmissão ou a sua agressividade. Aparentemente todos são iguais, 
diferenciando-se apenas pela resposta ao tratamento.  Este é um tema que ainda provoca muita discussão e 
controvérsia entre os pesquisadores. 
 
 Existem, detectados até o momento, os seguintes genótipos: 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 
4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9. a, 10. a,  e, 11.a .   
 
 Estes genótipos diferentes indicam diferentes famílias dentro do mesmo vírus, com pequenas 
diferenças, assim como temos diferentes raças, existindo brancos, pretos, asiáticos, chineses, etc., todos 
dentro da espécie humana, embora com pequenas diferenças genéticas. 
 
 Os genótipos 1, 2 e 3 são os mais comuns na Europa e nas três Américas.  O 1.a aparece também na 
Austrália e o 1.b na Ásia; o 2.a no Japão e na China;  o 2.b aparece mais no norte da Europa e o 2.c no sul da 
Europa; o 3.a na Austrália e no sul da Ásia; o 4.a no Egito; o 4.c na África Central; o 5.a na África do Sul; o 6.a 
em Hong Kong, Macau e Vietnã; o 7.a e 7.b na Tailândia; o 8.a, 8.b, e, 9.a no Vietnã, e o 10.a e 11.a na 
Indonésia. 
 
  Na Europa e nas Américas, inclusive no Brasil, aproximadamente 75% dos infectados são portadores 
do genótipo 1.  Nos 25 % restante dos infectados, a maioria é contaminada pelo genótipo 3, seguido do 2.  Os 
genótipos 4, 5 e 6 acontecem isoladamente, em determinas regiões, principalmente por causa das correntes 
migratórias. 
 
 Um portador pode estar contaminado com mais de um genótipo.  O genótipo do portador não muda.  O 
vírus da hepatite C sofre constantes mutações, porém não na sua classificação do tipo de genótipo e sim 
formando quase-espécies - pequenas modificações. 
 

Diagnósticos para os vírus específicos que causam  
as hepatites A, B e C 

 
 Os exames serológicos determinam a presença de antígenos e anticorpos ao vírus específico. A 
presença de anticorpos ao vírus específico ( Anti-HAV, Anti-HBV o Anti-HCV) indica se a infecção está 
presente. O diagnóstico de infecção com HCV requer dois exames específicos.  
 
 O teste inicial é o Anti-HCV ou ELISA. Se um der positivo, o PCR ou o RIBA são usados como uma 
prova fundamental para confirmar a presença do vírus.  
 
 Outros testes incluem:  HBsAg para hepatites B, no qual  aparece o antígeno. Se positivo, é um 
indicador de hepatites agudas ou crônicas com a infecção B.   
 
 Anti-HBc indica os anticorpos da hepatite B. Se positivo, é um indicador para a hepatite B. 
 
 Ferritina é a proteína do armazenamento férrico. É aumentada na hemocromatose. 
 
 Alpha-fetoproteina (AFP) é um marcador do tumor usado pelo carcinoma hepatocelular.  
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Testes hepáticos 
 
 Os exames das funções hepáticas determinam o nível das enzimas chamadas de transaminases, que 
processam os aminoácidos no fígado. Quando o fígado está inflamado, estas enzimas contaminam o sangue. 
Níveis das transaminases TGO e TGP acima do normal indicam alguma atividade hepática.  
 
 Em pessoas na fase aguda da doença, as transaminases baixam na medida em que o fígado se 
recupera. Nos casos de hepatite C crônica, as transaminases podem flutuar ou permanecer constantemente 
elevadas. Como o fígado exerce uma função primordial no processamento de muitas substâncias, alterações 
no seu funcionamento podem ser detectadas mediante diversos exames sangüíneos.  
 
 Níveis elevados de bilirrubina e de fosfatasse alcalina, em geral, indicam algum dano hepático, assim 
como um baixo nível de albumina serológica (proteína do sangue). Níveis altos e constantes de protombina, 
processo responsável pela coagulação, também podem ser um sinal de dano hepático severo.  
 
 O vírus da hepatite C produz antígenos e anticorpos facilmente detectáveis em um exame Anti-HCV, 
após três meses do contágio. Testes recentemente desenvolvidos examinam diretamente a matéria genética 
do vírus da hepatite (DNA ou RNA), em vez de buscar os antígenos e anticorpos, usando a reação da 
polimerase em cadeia (PCR) e do setor DNA (BDNA), sendo este mesmo exame usado para determinar a 
carga viral. Uma seqüência de resultados positivos de vírus detectáveis significa que o mesmo se reproduz 
ativamente. O exame de PCR possui um alto índice de eficácia, permitindo detectar o vírus pouco tempo após 
o contágio.  
 
 Pessoas com sintomas de neuropatia nas pernas (pernas pesadas), principalmente ao final do dia, ou 
que sentem um pequeno incômodo no quadrante superior direito do abdômen, devem ser encaminhadas  
imediatamente a testes de função hepática. 

Os exames mais solicitados  

na hepatite C  
 O diagnóstico da hepatite C deve considerar uma combinação de fatores, que incluem o histórico do 
portador, o exame físico, uma série de exames de sangue e finalmente uma  biópsia do fígado. Só um médico 
especialista em hepatite C  pode fazer o diagnóstico de forma correta.   Com médicos não-especialistas, tudo 
é uma questão de sorte, pois a maioria desconhece, ainda, a hepatite C. 

 Já o paciente fica alarmado, quando não apavorado, com a quantidade de exames solicitados.  
Tentarei explicar, descrevendo sem fins médicos, com o simples intuito de o portador entender melhor o 
assunto, o propósito de alguns dos testes de laboratório mais comumente solicitados. É bom lembrar que 
anormalidades que possam aparecer nos exames não são diagnósticos de doenças específicas. Somente um 
médico qualificado que conheça o caso individual do paciente pode fazer um diagnóstico seguro, mostrando 
que, se alguns resultados se apresentarem anormais, especialmente as transaminases, isso não indica 
necessariamente que o problema possa se dever à presença do vírus da hepatite C. Daí, uma série de 
exames complementares serão solicitados pelo médico para se ter certeza de que o resultado não está 
alterado por alguma outra doença. 

 Antes de dar início ao tratamento, o médico deve ter total certeza de que os resultados anormais dos 
exames são oriundos da hepatite C, e não de qualquer outra doença que também possa alterar estes 
exames.  

► Transaminase TGP ou ALT ou SGPT ou GPT 

 TGP é uma enzima cuja produção se encontra mais concentrada, embora não exclusivamente, nas 
células do fígado. É o dano hepático que a libera na circulação sangüínea. Serve então como um indicador 
bastante específico do estado do fígado.   

 A TGP não é produzida especificamente pela hepatite C, e sim por qualquer tipo de hepatite (por vírus, 
por drogas, por álcool, por alimentos, etc.).  Pode ser produzida pela morte de células ocasionada por choque 
tóxico. 

► Transaminase TGO ou AST ou SGOT ou GOT 

 A TGO é normalmente encontrada em uma diversidade de tecidos, como o coração, músculos, rins e 
cérebro, inclusive no fígado. É liberada no sangue quando qualquer destes tecidos estiver danificado. Por 
exemplo, seu nível no sangue sobe com ataques de coração e com desordens nos músculos. Por isso, não é 
um indicador altamente específico de dano no fígado.    

► Transaminase GGT -  GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE OU TRANSPEPTIDASE  
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 Igual à fosfatasse alcalina, é produzida nos dutos da bílis e pode apresentar-se elevada em pacientes 
com doenças nesses dutos. Elevações do GGT, especialmente junto com elevações da fosfatasse alcalina, 
sugerem a existência de doença nos dutos da bílis.  

 A  GGT é um teste extremamente sensível e pode apresentar resultados elevados por causa de 

alguma outra doença  ou, às vezes, em indivíduos sem nenhuma disfunção. A GGT é também induzida por 
muitas drogas, inclusive álcool, e seu nível pode ser aumentado em pessoas que bebam muito, inclusive na 
ausência de dano hepático  ou inflamação.  

► FOSFATASSE ALCALINA  

 Fosfatasse alcalina é uma enzima, ou mais precisamente uma família de enzimas relacionadas, 
produzida nos dutos da bílis, no intestino, rins, placenta e ossos. Uma elevação no nível da fosfatasse alcalina, 
especialmente quando o TGP é normal ou modestamente elevado, e alguma atividade na TGO, sugere 
doença nos dutos da bílis. A fosfatasse alcalina também é produzida nos ossos. Por isso, problemas ósseos 
podem revelar-se pelo aumento da fosfatasse alcalina. 

► BILIRRUBINA 

 A bilirrubina é o produto da destruição de células vermelhas velhas do sangue, porém algumas outras 
fontes podem produzir um aumento deste índice.  Na fase aguda das hepatites, a bilirrubina geralmente é 
elevada, passando a valores normais durante a fase crônica da doença e aumentando novamente os valores 
na instalação da cirrose.  

► ALBUMINA 

  Albumina é a proteína principal da circulação sangüínea. É sintetizada pelo fígado e segregada no 
sangue. Baixas concentrações de albumina indicam que a função do fígado está deficiente. A concentração de 
albumina é encontrada em valores normais em doenças crônicas do fígado até que a cirrose ou um dano 
hepático maior esteja presente. Níveis de albumina podem ser baixos em outras doenças, como a desnutrição, 
infecções renais e outras condições mais raras.    

► TEMPO DE PROTROMBINA 

 Muitos fatores de coagulação do sangue são produzidos no fígado. Por isso, quando o dano hepático 
é elevado, a síntese dos fatores de coagulação apresenta-se diminuída. O tempo de protrombina é um tipo de 
teste de sangue executado no laboratório e fornece resultados elevados quando as concentrações no sangue 
de alguns dos fatores de coagulação estão baixas.  

 Na doença crônica do fígado  o seu valor não é normalmente elevado até que a cirrose esteja presente 
e o dano hepático seja bastante significativo. Na fase aguda de doenças do fígado, o tempo de protrombina 
pode ser elevado, com dano severo no fígado, podendo voltar ao normal quando o paciente se recupera. O 
tempo de protrombina também pode ser elevado em casos de deficiência de vitamina K. 

► CONTAGEM DAS PLAQUETAS  

Plaquetas são as menores células do sangue. Em algumas pessoas com doença no fígado, o baço é 
aumentado quando o fluxo de sangue pelo fígado é dificultado, isolando as plaquetas no baço, que cresce de 
tamanho. 

Nas doenças crônicas do fígado, a contagem das plaquetas somente diminui depois que a cirrose se 
desenvolve.  A contagem de plaquetas pode ser anormal em muitas outras doenças, não somente nas do 
fígado. 
 

Transaminases 

  

 Os exames mais solicitados aos portadores de hepatite C são as transaminases.  Vamos tentar 
explicar, de forma simples, algumas dúvidas que a maioria dos portadores possuem em relação a estas 
enzimas. 

 É comum em pessoas com hepatite crônica do tipo C ter os níveis de transaminases subindo e 
baixando. Esta é uma das características da hepatite C e um fator que engana muitos médicos sem 
experiência na doença. Em portadores crônicos, devem ser feitos exames mensais durante um período de seis 
meses, para assim se obter uma média. Nos negativados, após o tratamento, é recomendável medir as 
transaminases, no mínimo, de três em três meses.  

►O que são as Transaminases?   

 Um passo inicial para detectar problemas no fígado é um exame de sangue para determinar a 
presença de certas enzimas, comumente chamadas de transaminases. Debaixo de circunstâncias normais, 
estas enzimas residem dentro das células do fígado. Mas quando o fígado está com problemas, são 
derramadas no fluxo sanguíneo.  
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 As transaminases  incluem a aminotransferase de aspartate (AST ou SGOT ou TGO ou GOT) e a 
aminotransferase de alanine (ALT ou SGPT ou TGP ou GPT). Estas enzimas normalmente residem dentro das 
células do fígado. Se o fígado estiver com algum problema, as células as derramam na corrente sanguínea, 
elevando os níveis destas enzimas no sangue e sinalizando a existência do problema.    

 As transaminases catalisam reações químicas nas células, nas quais um grupo de amino é transferido 
de uma molécula doadora a uma molécula recipiente. Conseqüentemente, disto deriva o nome trans + 
aminases.     

 

►O que são níveis normais de TGO e TGP?     

 A gama normal de valores para TGO é de 5 a 40 unidades por litro de soro (a parte líquida do sangue).   
A gama normal de valores para TGP é de 7 a 56 unidades por litro de soro. Estes valores dependem do 
fabricante do teste.  É necessário sempre verificar quais são os valores de referência para poder comparar os 
resultados.  Tente, sempre que possível, fazer o exame no mesmo laboratório, o que facilita fazer uma média 
comparativa dos resultados.    

►O que significa ter resultados de TGO e TGP elevados?     

 TGP e TGO são indicadores sensíveis de dano hepático em diferentes tipos de doenças. Mas deve ser 
enfatizado que ter níveis mais altos que o normal destas enzimas não indica, necessariamente, uma doença 
hepática estabelecida. Tais índices podem indicar algum problema, ou não. A interpretação dos níveis altos de 
TGO e TGP depende do quadro clínico em geral, e assim é melhor que isto seja determinado por médicos 
experimentados em hepatologia.    

 Os níveis destas enzimas não medem a extensão de dano no fígado nem mostram um prognóstico da 
evolução futura. Assim, os níveis de TGO e TGP não podem ser usados para determinar o grau de dano 
hepático ou predizer o futuro. Em pacientes com hepatite A aguda, as TGO e TGP são muito altas (às vezes 
alcançam milhares de unidades), porém a maioria destes pacientes com hepatite A recupera completamente o 
fígado, não ficando nenhum dano.  Na hepatite C só é observada uma pequena elevação nas TGO e TGP, 
sendo que alguns destes pacientes podem ter evoluído para uma doença crônica como fibrose ou cirrose. 

 Pacientes com transaminases normais também podem apresentar dano hepático em evolução.  As 
transaminases são apenas um dos indicadores, que deve ser analisado juntamente com uma série de outros 
exames clínicos, nunca isoladamente.   

►Que doenças causam níveis de transaminases anormais?      

 São encontrados níveis mais altos de TGO e TGO em desordens que causam a morte de numerosas 
células (necrose hepática extensa). Isto acontece nas hepatites agudas A ou B, no dano pronunciado infligido 
por toxinas como o de uma overdose de paracetamol (TYLENOL), ou quando o fígado é privado de sangue 
fresco, que traz oxigênio e nutrientes. As transaminases, nestas situações, podem variar de dez vezes os 
limites superiores do normal para milhares de unidades por mililitro.      

 Moderadas elevações das transaminases são comuns. Elas são encontradas freqüentemente em 
exames de sangue de rotina em indivíduos saudáveis. Os níveis das transaminases em tais casos 
normalmente se situam em até 50% acima do limite máximo de referência do teste empregado.  É sempre 
importante fazer a média dos últimos quatro resultados encontrados para saber ao certo como estão as 
transaminases.    

 A causa mais comum de moderadas elevações destas enzimas é o fígado gorduroso (esteatose). A 
causa mais freqüente de fígado gorduroso é o abuso de álcool. Outras causas de fígado gorduroso incluem a 
diabete e a obesidade. A hepatite C também está se tornando uma causa importante de elevações das 
transaminases.   

►Que medicamentos causam níveis de transaminases anormais?    

 Alguns medicamentos podem elevar as transaminases. Entre eles temos os que contêm os seguintes 
princípios ativos:   

. medicamentos para alívio da dor como  aspirina, acetaminofeno ou paracetamol, ibuprofeno, neproxeno, 
diclofenac e feenybutazone; 

.  medicamentos de anti-ataque apopléctico como fenytoina, ácido valpróico, carbamazepine e fenobarbital; 

. antibióticos como as tetraciclinas, sulfonamides, isoniazide (INH), sulfametoxazole, trimetoprim, nitrofurantoin, 
etc.; 

. drogas para o colesterol como as estatinas e niacina;    

. drogas cardiovasculares como amiodarone, hidralazine, quinidine, etc.; 

.  antidepressivos do tipo de tricyclic.  



 

Edição de 2003 – O avanço do conhecimento nas pesquisas pode ter tornado obsoleta alguma colocação.  Página 41 
 

 

 Com anormalidades das transaminases, originadas por medicamentos, os valores voltam ao normal 
semanas ou meses depois de a medicação ser interrompida.     
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►Quais são as causas menos comuns de níveis de transaminases anormais?    

 Causas menos comuns de transaminases anormais incluem a hepatite B crônica, a hemocromatosis, a 
doença de Wilson e a hepatite auto-imune.    

 Embora não tão comumente quanto na hepatite C, a hepatite B pode tornar-se crônica, com resultados 
anormais nas transaminases.  A hemacromatose é uma desordem genética no qual há absorção excessiva de 
ferro, conduzindo à acumulação de ferro no fígado, o que produz inflamação, que por sua vez pode levar a 
fibroses e cirroses.  

 A doença de Wilson é uma desordem hereditária, caracterizada por acumulação excessiva de cobre 
em tecidos diversos, inclusive o fígado e o cérebro. Cobre no fígado pode produzir inflamação, e, no cérebro, 
pode causar problemas psiquiátricos e perturbações motoras.        

A hepatite auto-imune é provocada pelos próprios anticorpos do corpo e sistemas de defesa que 
atacam o fígado.   Raramente as transaminases anormais podem ser um sinal de câncer no fígado.  

►Como as pessoas saudáveis, com transaminases anormais, devem ser avaliadas?   

 A avaliação de pacientes saudáveis com transaminases anormais deve ser feita de forma 
individualizada. O médico pode pedir resultados de exame de sangue antigos para comparação. Se nenhum 
registro antigo estiver disponível, será necessário repetir os exames de sangue por semanas ou meses para 
verificar se estas anormalidades persistem. O médico procurará fatores de risco para hepatites B e C, que 
incluem múltiplos parceiros sexuais, história de transfusões de sangue, uso de drogas injetáveis ou aspiradas 
e exposição profissional. Um histórico familiar indica a possibilidade de doenças hereditárias como 
hemocromatose ou a doença de Wilson.  

 O padrão de anormalidades das transaminases pode prover pistas úteis da causa da doença. Por 
exemplo, a maioria dos pacientes com doença de fígado alcoólica tem níveis de transaminases que não são 
tão altos quanto os níveis observados na hepatites viróticas agudas, e o TGO tende a ficar maior do que o 
TGP. Assim, em doenças de fígado alcoólicas, o TGO está normalmente abaixo de 300 unidades, enquanto o 
TGP normalmente fica abaixo de 100 unidades.      

 Se o álcool ou medicamentos são os responsáveis pelos níveis anormais das transaminases, ao 
eliminar o uso de álcool ou do medicamento os níveis deverão voltar ao normal em semanas ou meses. Se a 
suspeita da causa do fígado gorduroso recair sobre a obesidade, uma redução do peso deve trazer as 
transaminases a níveis normais ou próximos do normal.      

 Se as transaminases anormais persistirem apesar de abstinência de álcool, redução de peso e com a 
eliminação das drogas suspeitas, deverão ser realizados exames de sangue para diagnosticar outras doenças 
no fígado. Deve-se testar a presença de hepatites B e C, o nível de ferro e a ferritina, que é normalmente 
elevada em pacientes com hemocromatose.  Os níveis de certos anticorpos específicos podem estar elevados 
em pacientes com hepatite auto-imune.   O ultra-som pode ser usado para excluir suspeitas de tumores que 
possam estar obstruindo os canais que conectam o fígado.     

 A biópsia é um procedimento em que uma agulha é inserida através da pele no abdômen superior 
para obter uma pequena quantidade de tecido hepático que será examinado em um microscópio.   Nem todos 
que têm transaminases anormais precisam de uma biópsia.   O médico normalmente recomendará este 
procedimento se:  

1) as informações obtidas da biópsia puderem ser úteis para planejar o tratamento; 

2) o médico precisar saber a extensão e a severidade do dano hepático, ou 

3) avaliar a efetividade ou necessidade de tratamento.      

►Existem outras enzimas?   

Alem da TGO e TGP, há outras enzimas que incluem a fosfatasse alcalina e a gama glutamil transaminases 
(GGT), as quais são testadas durante o tratamento da hepatite ou em pacientes com doenças mais 
avançadas.   
 
 

É possível fazer a detecção precoce do carcinoma hepatocelular 
(câncer) em pacientes com hepatite C ? 

 
 O carcinoma hepatocelular é uma ocorrência não muito freqüente em pacientes com cirrose pelo vírus 
da hepatite C. Porem, faz-se necessária a monitoração desses pacientes com determinação dos níveis séricos 
de alfa-teto proteína e o uso da ultra-sonografia abdominal em períodos de quatro a seis meses. 
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Os níveis dos exames de sangue podem alterar-se quando o 
paciente está tomando medicamentos ? 

  
Sim, os níveis de vírus no sangue podem variar como resposta a medicamentos imunodepressores, os 

quais podem fazer com que os portadores estejam mais sujeitos a infecções em alguns momentos.  
 
 Os níveis no sangue podem aumentar pela ação de certos medicamentos, como os esteróides e a 
ciclosporina. As pessoas com hepatite C que tomam estes medicamentos devem informar a seu médico para 
que ele adote as precauções necessárias.  
 

Icterícia 
 
 A icterícia (olhos e pele amarelos) pode aparecer ocasionalmente como um sintoma, mas é muito 
comum durante um ataque agudo. A icterícia é causada pela formação de pigmento de bílis, passado pelo 
fígado nos intestinos. Esta mesma formação de bílis pode causar intensa coceira.  
 

Inchaço do fígado e baço 
 
 Algumas pessoas experimentam um inchaço do fígado ou o do baço como resultado da hepatite.  

 
Ninhos de aranha na pele 

 
 Ninhos de aranha são vasos capilares pequenos, observados na superfície de sua pele. Formam 
marcas como um capilar ou podem se parecer com uma aranha vermelha pequena ou uma mancha, como se 
fosse uma aranha espremida. Também são chamados de angiomas de aranha. Se a pessoa tem menos de 
10, isso pode ser considerado normal, Mais do que isso já é uma indicação de doença crônica. Só podem ser 
observados acima da cintura, normalmente no tórax, braços, ombros, face, pescoço e parte das costas.  
 

Ascite ou barriga d' água 
 
 Acontecendo cirrose, a acumulação de fluido na cavidade abdominal, ou ascite, é relacionada à 
hipertensão portal, redução significativa de albumina de soro e retenção renal de sódio.  
 
 O volume de ascite abdominal em adultos com cirrose pode alcançar níveis muito altos - de dez a 
doze litros. O fluido da ascite pode acumular-se no escroto e na cavidade torácica, onde sua presença, 
combinada à pressão superior no diafragma do fluido abdominal, pode afetar a respiração severamente.  
 
 Com freqüência, o apetite fica reduzido pela distensão abdominal. Ascite é tratada diretamente pela 
remoção do fluido do abdômen através de um furo com uma agulha, para aliviar o desconforto e a respiração. 
Os pacientes devem fazer rigorosa dieta sem sal, e são receitados diuréticos. Se estas medidas não controlam 
a ascite volumosa, esta pode ser escoada interiormente, correndo um tubo na cavidade abdominal, debaixo da 
pele do tórax, na veia jugular.  
 

Varizes internas 
 
 Às vezes acontece na cirrose. A hipertensão portal é a pressão aumentada na veia portal, tendo como 
resultado o bloqueio ao sangue no fígado. Normalmente, é causada pelos processos de cicatrização da 
cirrose. A pressão aumentada causa varizes, ou alongamento das veias que conduzem a veia portal. Quando 
as varizes ficam situadas em tecidos superficiais, podem se romper e sangrar.  
 

Encefalopatia hepática 
 
 A encefalopatia hepática ocorre em função das mudanças no cérebro, que acontecem em pacientes 
com doença aguda ou crônica avançada, quando substâncias que normalmente são processadas no sangue 
pelo fígado saudável deixam de ser metabolizadas (principalmente amônia ou  certos ácidos gordurosos).  
 
 Um paciente com encefalopatia hepática crônica pode desenvolver perda progressiva de memória, 
desorientação, desordem e tremores musculares, conduzindo isso a uma forma de demência crônica.  
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 A ingestão de proteína invariavelmente agrava estes sintomas. O tratamento da encefalopatia hepática 
envolve, primeiro, a eliminação na dieta de todas as substâncias que devem ser processadas no fígado e, 
segundo, a redução da entrada de proteína. Restringindo-se a quantidade de proteína, em geral, obtém-se a 
baixa dos níveis de aminoácidos e amônia na circulação sangüínea e cérebro.  
 
 A maioria dos médicos aconselha os pacientes com esta condição a comer aproximadamente 40 
gramas de proteína por dia, nada mais, e prescreverá lactulose para abaixar produção dos aminoácidos.  
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Capitulo 5 
 
 

Evolução da hepatite C 

 
 A evolução da doença depende de cada organismo e do tempo da infecção. Nos casos em que se 
pode ter certeza quanto à data da infecção, o médico terá maiores possibilidades de planejar o tratamento. 
Após o contato com o vírus, instala-se uma fase de infecção aguda. É aconselhável o tratamento imediato 
para tentar evitar a evolução para uma infecção crônica.  
 
 A hepatite C crônica era chamada por alguns médicos de persistente, diante de conseqüências 
moderadas sobre o fígado. Porém, a infecção pode evoluir e passar a ser denominada ativa. O vírus 
prossegue o seu trabalho de destruição do fígado, que pode evoluir para uma cirrose. Atualmente, 
desaconselha-se diferenciar entre infecções persistentes e ativas, pois em certos casos o dano hepático 
continua a evoluir mesmo em processos ditos persistentes.  
 
 Estimativas e estudos recentes indicam que a evolução para uma cirrose leva de 20 a 30 anos desde 
o contato inicial com o vírus. A evolução para um câncer geralmente dura, em média, de seis a dez anos após 
a instalação da cirrose.  
 

Deve-se, obviamente, evitar o acúmulo de danos hepáticos causados por outros fatores tais como 
hepatite A, hepatite B, álcool, medicamentos tóxicos para o fígado etc.  
 

O que é o período de incubação ? 
 
 O período de incubação (o tempo que decorre entre a infecção e o desenvolvimento de sintomas) 
varia de acordo com os diferentes vírus de hepatite.  
 
 As hepatites A e E podem desenvolver-se em duas semanas depois da exposição, mas normalmente 
aparece depois de quatro semanas.  
 
 Para as hepatites B e D, pode levar seis meses antes de os sintomas aparecerem. O período de 
incubação comum é de dois a três meses para hepatite B e de seis a nove semanas para hepatite C.  
 
 A hepatite D desenvolve-se de duas a dez semanas depois da infecção, sempre na presença da 
hepatite B. 
 
  A maioria dos pacientes com hepatite é assintomática. Só 25 a 35% desenvolvem dores, fraqueza, ou 
anorexia, e alguns, icterícia. Os anticorpos da hepatite C (Anti-HCV) quase invariavelmente se tornam 
detectáveis durante o curso de doença. O Anti-HCV pode detectá-los em aproximadamente 90% de pacientes,  
três meses após a infecção.  
 

Quais os fatores que agravam a progressão da doença hepática 
causada pelo vírus da hepatite C ? 

 
 A progressão da doença depende de vários fatores relacionados ao estado clinco do portador e das 
condições do fígado. Destacam-se como fatores prejudiciais o estado de imunodeficiência, o alcoolismo 
crônico e a co-infecção com os vírus da hepatite B e da AIDS.  

 

Que fatores podem influir  
na progressão da hepatite C 

 A hepatite C ainda é uma doença nova  foi reconhecida há apenas 13 anos , sobre a qual 
conhece-se pouco. Por esta razão, existem poucos dados estatísticos de pacientes acompanhados por um 
longo período, pelo menos longo o bastante para se saber a história natural da doença.  Existem algumas 
análises retrospectivas e alguns estudos prováveis realizados em curto prazo, porém ainda é incerto afirmar 
estatisticamente como será a progressão da doença no futuro. 
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 Especialistas em hepatite C reconhecem que os níveis das transaminases flutuam e que o grau de 
inflamação hepática pode flutuar também (situação similar a outras doenças crônicas causadas por vírus como 
o Herpes Simplex).  

 Entre os fatores do meio ambiente e do estilo de vida do portador que influem no curso e na 
progressão e que são atualmente apresentados e discutidos nos congressos, podem ser citados os seguintes 
(os termos são leigos para facilitar a compreensão do portador e não podem servir como referência médica):  

► O tempo de contaminação - um tempo maior pode resultar em uma maior proporção na progressão. 
► A idade da pessoa ao ser infectada - pessoas infectadas após os 50 anos de idade podem ter uma 
enfermidade mais ativa, de progressão mais rápida. 
► O sexo do portador - as mulheres podem desenvolver uma progressão menos ativa que os homens. 
► A cor de pele do portador - pessoas de pele escura parecem desenvolver uma forma mais ativa da 
doença que as pessoas brancas. 
► A raça do portador - as raças anglo-saxônicas parecem desenvolver uma forma mais ativa da doença que 
as raças latinas. 
► A forma de contágio - os contaminados por transfusão parecem ter uma progressão mais rápida.  
► A carga excessiva de ferro - é verificada uma maior progressão da hepatite C em portadores com altos 
níveis de ferro no fígado. 
► A ingestão de bebidas alcoólicas - aumenta consideravelmente a progressão da doença. 
► A co-infecção com hepatite B - não aumenta a progressão para a cirrose, porém aumenta o risco de 
desenvolver câncer no fígado.  
► A co-infecção com o HIV (AIDS) - aumenta a progressão para a cirrose e, nestes casos,  verifica-se uma 
proporção mais alta de cirrose. 
► Fumantes - é possível que exista um risco  maior, neste grupo, para desenvolver câncer no fígado. 
► A influência da imunossupressão - os esteróides não parecem tornar a hepatite C mais ativa. 
► A influência da hemofilia - alguns estudos (limitados) fazem pensar em uma menor incidência de fibroses 
nos portadores hemofílicos. 

O que vai acontecer comigo? 
 

A progressão natural da hepatite C pode ser resumida nestes termos 

 De cada 100 infectados, 85 desenvolverão a doença de forma crônica e 15% obtêm a cura de forma 
espontânea, eliminando o vírus. 

 Considerando somente aqueles que são portadores crônicos, caso não recebam nenhum tipo de 
tratamento, teremos as seguintes probabilidades: 

► de cada 100 portadores crônicos, 10 anos após acontecer a infecção, cerca de 5 desenvolverão cirrose; 
após 20 anos, aproximadamente 12 serão cirróticos, e após 30 anos da infecção, aproximadamente 20, do 
total de portadores, terão cirrose; 
► entre aqueles que desenvolveram a cirrose, menos de 1% terão descompensação hepática 10 anos após a 
infecção, 4 %, após 20 anos da infecção, e somente 6% desenvolvem a descompensação hepática 30 anos 
após o contágio; 
►  entre os que desenvolveram a cirrose, as probabilidades de aparecimento de um câncer no fígado são de 
4% após 4 anos do aparecimento da cirrose, de 7% após 5 anos e de 14% após 10 anos da cirrose. 
 

O que é uma biópsia ? 
 
 É muito freqüente que pacientes com hepatite C crônica não experimentem sintomas. Por outro lado, 
outros reclamam de fadiga excessiva, fraqueza e uma capacidade reduzida para o exercício. Como o dano 
hepático pode acontecer até mesmo em casos assintomáticos (nenhum sintoma), é importante submeter-se à 
biópsia para determinar se há dano no fígado, especialmente antes de se iniciar o tratamento com Interferon.  
A biópsia do fígado indica o grau de necrose celular (morte de células ), inflamação (infiltração celular e 
inchaço) e cicatrização (tecido cicatrizado).  

 
 A biópsia do fígado é um procedimento diagnóstico que retira uma pequena quantidade de tecido, que 
pode ser examinado num microscópio, ajudando a identificar a causa ou fase da doença . O modo mais 
comum com que uma amostra é obtida é inserindo uma agulha no fígado por uma fração de segundo. Isso 
pode ser feito no hospital ou numa clinica, com um anestésico local, e o paciente pode ser enviado para casa 
após duas ou três horas, se não houver nenhuma complicação.  
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A biópsia pode ser realizada da forma percutânea ou por videolaparoscopia. Na biópsia percutânea, o 
médico determina o melhor local, profundidade e ângulo do furo da agulha por exame físico e ultra-som. São 
anestesiadas a pele e a área debaixo da pele, e uma agulha é passada depressa até o fígado.  Na biópsia por 
videolaparoscopia, o exame é feito por meio de um cateter guiado por uma microcâmera de vídeo. 
 
 Aproximadamente a metade dos indivíduos não tem nenhuma dor, enquanto outros experimentam 
uma dor irradiada que pode repercutir em outros órgãos. Os pacientes são monitorados durante algumas 
horas, após a biópsia, quando se observa se não existe hemorragia. Alguns pacientes têm uma baixa súbita 
da pressão sangüínea depois de uma biópsia, causada por um reflexo de vagal  e não por perda de sangue, 
ou seja, causada por irritação súbita da membrana peritoneal. As características que distinguem este evento 
de uma hemorragia são: 1) pulso lento em lugar de rápido, 2) paciente suando e 3) náusea.  
 

A importância da biópsia hepática 
  
 A biópsia é atualmente a maneira mais acurada de determinar a atividade da doença e a magnitude da  
fibrose. É a base para um  prognóstico.  Uma biópsia não é obrigatória, porém a cada dia é mais 
enfaticamente recomendada.  Ocorre que o tratamento ainda não é totalmente eficaz e, no seu  transcurso, 
portanto, uma biópsia pode ajudar muito a tomada de decisões. 
 
 Se a data em que aconteceu o contágio é conhecida, a progressão a partir deste ponto até a data da 
biópsia dará  valiosa informação sobre a progressão anterior e provavelmente a futura.  
 

A biópsia é um procedimento relativamente seguro e fácil de realizar.  
 
A possibilidade de complicações numa biópsia são: 
 
► dor: uma pessoa em cada trinta sente alguma dor. 
► sangramento sério: pode acontecer em uma pessoa entre           1.000 até 3.000 biópsias realizadas.  
► morte pelo procedimento: possibilidades de acontecer em uma pessoa a cada 12.000 biópsias.  
 

A patologia da biópsia 
 
 Os riscos mais consideráveis na biópsia  são a intensidade da inflamação e o grau de fibrose.  Os 
patologistas usam diversas classificações. Uma das mais utilizadas, atualmente, por ser a recomendada pelo 
protocolo de tratamento do Ministério da Saúde, é a classificação Metavir. 
 
O que significa a classificação METAVIR 
   
 No novo protocolo de tratamento da hepatite C, no qual é introduzido o Interferon Peguilado para 
portadores do genótipo 1, um dos critérios para ser contemplado com o medicamento gratuitamente no SUS é 
o grau de fibrose medido pelo índice METAVIR.  No protocolo está escrito: 
  
B - Biópsia hepática no último ano com fibrose em septos, pontes fibrosas ou nódulos regenerativos

 

(F2,F3 e F4 da classificação de Metavir) 
  
Os estágios ou graus de fibrose na escala METAVIR são representados pela letra “F” seguida de um número, 
entre 0 e 4.  “F” representa fibrose, e o número, o grau em que se encontra a fibrose. Esta escala só mede o 
estágio da fibrose e não deve ser confundida com a inflamação do fígado, com a qual não tem relação. 
  
“F0” significa que não existe nenhuma fibrose; 
  
“F1” indica a existência de um número pequeno de fibras anormais, chamada fibrose em expansão dos 
espaços porta; 
  
“F2”  indica poucas pontes de fibrose entre os espaços porta, que podem ser porto-portal ou centro portal;  
  
“F3”  indica numerosos septos ou fibras que invadem os espaços porta-porta; preservação apenas parcial da 
estrutura lobular; pode ser observado o início da formação de nódulos; 
  
“F4” indica uma fibrose severa, estendendo-se  desde os espaços portas para a veia central do fígado com 
predomínio de áreas nodulares em relação a lóbulos remanescentes.  É considerada como cirrose plenamente 
identificada. 
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Álcool e hepatite C 
 
 Está realmente comprovado que o álcool é altamente prejudicial aos portadores de hepatite C.  
 
Efeitos do álcool na replicação do vírus da hepatite C:  
 
 O álcool abre o caminho para a replicação em portadores que conseguiram negativar o vírus no 
organismo. Pacientes alcoólicos com hepatite C possuem maior concentração de ferro no fígado, facilitando 
assim a ação virótica. Evidências clínicas verificaram o aumento da atividade hepática e aumento da atividade 
virótica com o consumo de apenas dez gramas de álcool por dia.  
 
Efeitos do álcool no avanço da hepatite C para uma cirrose ou câncer:  
 
 Segundo o mesmo estudo, o risco de contrair cirrose ou câncer hepático em portadores de hepatite C 
dependentes do álcool é 8,3 vezes superior do que em portadores abstêmios. 
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Capitulo 6 
 
 

Prevenção e Cuidados 
 
 

A prevenção é o melhor tratamento disponível 
 
 Não existe vacina para hepatite C. A prevenção é o melhor tratamento disponível. Tenha muito 
cuidado ao manipular qualquer coisa que contenha sangue, tais como seringas, aparelhos de barbear, 
tesouras, alicates de unhas e cutículas, aparelhos de manicure e pedicure, tampões e toalhas higiênicas, 
escovas de dentes etc.  
 
 Não compartilhe seringas para aplicar-se drogas ou medicamentos, nem aparelhos usados para 
aspirar ou fumar cocaína. Use sempre instrumentos esterilizados para fazer tatuagens, perfurações corporais 
(piercing) e para acupuntura.  
 
 Use sempre camisinha na relação sexual. Apesar de não estar comprovada a transmissão sexual, é 
possível, caso ocorra uma pequena ferida durante o ato. Se os dois parceiros possuem o vírus da hepatite C, 
use também camisinha, pois os vírus podem ser de genótipos diferentes.  
 
 Se você é portador do vírus da hepatite C, informe sempre a seu médico e a seu dentista. Se tiver de 
tratar de algum ferimento em outra pessoa, use sempre luvas de borracha descartáveis.  
 

Como prevenir-se das hepatites 
 

O fígado, realizando mais de 2 000 funções diferentes, é um órgão fundamental para o funcionamento 
do corpo humano.  É necessário prestar muita atenção ao seu funcionamento, pois ele costuma não dar sinais 
de que há algo errado, até que fique gravemente comprometido. 

 
As hepatites causam inflamações no fígado que, se não forem devidamente tratadas podem persistir, 

causando danos irreparáveis ao funcionamento do órgão.  Prevenir evitando o contágio é o melhor tratamento 
das hepatites.  Aprenda, a seguir, quais as diferenças entre elas e como tomar os devidos cuidados. 
  
Hepatite A 
 
 Costuma ocorrer em países menos desenvolvidos, devido à precariedade do saneamento básico.  
Incide principalmente em crianças e adolescentes, sendo geralmente pouco sintomática nesta faixa etária.  No 
Brasil, estima-se que 60% da população acima de 30 anos tenha desenvolvido imunidade natural contra a 
hepatite A.  
 
Contágio: 
 

► É a hepatite de maior disseminação, pois o contágio se       dá por ingestão de água ou alimentos 
contaminados, principalmente mariscos ou legumes mal lavados; 
► durante o ato sexual; 
► banho em águas contaminadas  
► a urina e as fezes transmitem o vírus; 
► compartilhamento de pratos, talheres ou copos com uma pessoa contaminada; 
► pela saliva e o beijo;   

 
Durante os primeiros sete dias após a infecção o contaminado transmite o vírus. 
 

Prevenção: 
 

► Melhorias nas condições de higiene e saneamento básico; 
► Vacinação contra a hepatite A. 

 
Sintomas 
 

► Algumas pessoas, especialmente crianças, não apresentam sintomas.   Os sintomas mais comuns 
podem incluir febre, dor abdominal, náusea, fadiga e icterícia (olhos amarelados e urina escura). 
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Tratamento 
 

► Geralmente, a hepatite A cura-se mesmo sem tratamento. A recuperação completa pode durar de 6 
a 12 meses.  

 
Hepatite B 
 
 ► Facilmente contagiosa, pode ser perigosa, principalmente em adultos.  Recomenda-se a vacinação 
em massa da população. 
 
Contágio 
 

O contágio é muito fácil, podendo se dar por: 
► contato com sangue contaminado,  
► compartilhando seringas, na tatuagem ou no piercing; 
► no ato sexual, é transmitida pelo sêmen ou pelos fluidos vaginais; 
► na amamentação, pois o vírus está presente no leite materno; 
► beijos, saliva, urina e fezes; 
► compartilhamento de escovas de dentes, aparelhos de barbear ou alicates de unhas. 
 
► Os portadores da hepatite B podem transmitir o vírus por até 60 dias após a infecção 
 

Prevenção 
 

► Vacinação contra a hepatite B 
 
 

Sintomas 
 

► A maioria dos contaminados apresenta sintomas, que podem incluir febre, dor abdominal, náusea, 
fadiga e icterícia (olhos amarelados e urina escura) 
 

Tratamento 
 

► Repouso, dieta adequada e controle médico. Se persistir,  deve ser tratada com medicamentos, 
pois, tornada crônica, a doença pode evoluir para um câncer no fígado. 
 

Hepatite C 
 
 Considerada, pela gravidade, a maior epidemia da historia da humanidade, é a mais perigosa das 
hepatites.  Recentemente descoberta, já atinge 200 milhões de pessoas no mundo.  De evolução lenta, em 
duas décadas após contaminação 25% dos portadores desenvolvem cirrose hepática. 
 
Contágio 
 

► Somente no contato de sangue com sangue contaminado. 
► Não é transmitida por beijos, abraços, suor, espirros,     tosse, comidas, água, contato casual, 
amamentação ou por compartilhar copos, garfos, facas ou copos. 
► Sexualmente, é muito difícil o contágio, podendo acontecer se o sexo for violento ou se os parceiros 
tiverem algum pequeno ferimento. 
► Compartilhando seringas, aparelhos de acupuntura ou piercings mal esterilizados. 
► Pode ocorrer o contágio na manicure ou pedicure, compartilhando aparelhos sem esterilização 
adequada. 
 

Prevenção 
 

► Não existe vacina para a hepatite C.  Deve-se ser rigoroso nas medidas preventivas. 
 
 

Sintomas 
 

► Geralmente, não apresenta sintomas de nenhuma espécie e 85% dos contaminados se tornam 
doentes crônicos. 
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Tratamento 
 

► De alto custo e longo prazo e ainda com graves efeitos colaterais, o tratamento somente consegue 
eliminar a doença em aproximadamente metade dos tratados. 
 

Hepatite D 
 
 Ocorre somente associada à hepatite B e pode ser muito perigosa.  É altamente recomendável a 
vacinação contra a hepatite B para prevenir a hepatite D.  A transmissão é idêntica à da hepatite B 
 
Hepatite E 
 
 Costuma acorrer na forma de epidemias em áreas sem saneamento básico.  No Brasil, foram 
detectados alguns casos na Bahia e, recentemente, em São Paulo e Rio de Janeiro. Os meios de 
contaminação e os efeitos são similares aos da hepatite A 
 
Hepatite G 
 
 Ainda pouco conhecida, parece apresentar formas de transmissão semelhantes às hepatites B e C.  
Os seus efeitos são praticamente desconhecidos 
 
Outras hepatites 
 
 Outros vírus da hepatite estão sendo descobertos, mas são menos comuns. Quando se trata de um 
vírus desconhecido, hoje convenciona-se usar o termo hepatite criptogênica (Não-A-B-C-D-E-G).   
 
 Outros vírus como o do dengue, febre amarela, Epstein-Barre e cytomegalovírus, como também 
parasitas e bactérias, podem causar hepatite como um efeito secundário. 
 
 Outros tipos de hepatites não viróticas são: a hepatite auto-imune, a doença de Wilson, a 
hemocromatose, hepatites causadas por drogas, medicamentos ou produtos tóxicos e a hepatite por ingestão 
de bebida alcoólica. 
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Hepatite C - Tratar ou não tratar ? 
Eis a questão 

 
 Quem descobre que está contaminado com a hepatite C sempre nos faz a ansiosa pergunta sobre se 
deve iniciar ou não o tratamento com Interferon e Ribavirina. 
 
 Aconselhar por e-mail ou por telefone é muito difícil e pode ser até comprometedor, pois não sou 
médico e sim um portador que conseguiu negativar e ficou interessado pelo assunto, passando a reunir 
informações sobre o tema para disponibilizá-las aos portadores.  Ocorre também que cada caso é diferente e 
somente o médico especialista responsável pelo paciente pode indicar, ou não, o tratamento. Assim como é o 
portador quem tem o poder soberano de decidir se quer ser tratado ou não.  Devemos lembrar, sempre, que 
em alguns casos, devido à progressão da doença, o tratamento não pode ser adiado. 
 
 A hepatite C ainda é uma menina muito jovem, mal completando 13 anos de seu descobrimento. 
Porém, passou a ser tão importante, que nos círculos médicos  afirma-se que estamos entrando na Década do 
Fígado. 
 
 A maioria das pessoas contaminou-se ao receber sangue ou hemoderivados, principalmente, nas 
décadas de 70 e 80. Por ser uma doença que evolui lentamente, as complicações naqueles 25% que 
desenvolverão cirrose aparecerão nos próximos 10 anos. 
 
 A partir do início da década de 90, passou a existir um maior controle do sangue e o percentual de 
contaminados por transfusão diminuiu enormemente.  As estatísticas confirmam que a hepatite C é uma 
doença que predomina em pessoas com mais de 40 anos. 
 
 Hoje são 200 milhões de pessoas contaminadas no mundo e, apesar de o custo médio do tratamento 
de 12 mil dólares por portador, para 48 semanas de terapia (os custos são similares em todos os países), 
verificou-se que, em termos de saúde pública, é vantajoso tentar tratar o maior número de pessoas. 
 
 Segundo estudos, os custos dispensados no tratamento da cirrose para uma pessoa na faixa dos 40 a 
60 anos são calculados entre  34 mil dólares e 53 mil dólares, incluindo-se  neste valor as perdas recorrentes 
pela diminuição da capacidade produtiva no trabalho durante o tratamento da cirrose.  
  
 A este valor devemos acrescentar os custos de uma probabilidade de vida encurtada entre 7 e 19 
anos, e também que, nos cirróticos descompensados, será necessário um transplante de fígado, com custo 
superior a  60 mil dólares. 
 
 Não é necessário explicar mais nada. Salta à vista de qualquer um que é muito mais conveniente 
identificar os portadores e o seu tratamento, e o mais urgentemente possível. 
 
 Porém, estes números nos levam a outra realidade.   A hepatite C é um negócio tão fantástico, em 
termos econômicos, que, hoje, milhares de cientistas estão pesquisando novos tratamentos e novas drogas. 
Por trás deles estão as maiores indústrias farmacêuticas, pois aquele que descobrir a cura ou o controle do 
vírus vai ganhar muito dinheiro.  
 
 Novas drogas estão sendo anunciadas a cada dia. Uma ou duas vezes por semana enviamos um e-
mail para as pessoas cadastradas no nosso Site www.hepato.com (preste atenção: não coloque o .br no final) 
divulgando aquilo que nos parece mais interessante entre as notícias que surgem sobre a hepatite C. Não 
mandamos tudo, pois  recebemos mais de 20 notícias por dia, algumas descartadas por serem muito 
fantasiosas. 
 
 Nas  palestras, fazemos a abertura afirmando que, no máximo em quatro anos teremos drogas quase 
100% eficazes e que o importante para o portador é chegar até lá com o menor dano hepático possível, 
aprendendo a conviver com a doença e não deixando de realizar o tratamento quando é indispensável.   
 
 Um novo enfoque está sendo dado pela medicina, não somente na hepatite C, como também na AIDS, 
no câncer e em muitas outras doenças crônicas. Pesquisadores estão estudando  por que 15% dos infectados 
ficam curados espontaneamente da hepatite C sem tomar nenhum medicamento, e estão direcionando as 
pesquisas com o objetivo de estimular o sistema de defesa do organismo a lutar contra as doenças, 
procurando novas drogas que possam ajudar a identificar o inimigo, auxiliando, assim, o próprio corpo a 
ganhar a guerra.  
 

http://www.hepato.com/
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 Isto não é novo. As velhas terapias orientais, a acupuntura, a homeopatia, os tratamentos espirituais, 
enfim, todos sempre afirmaram que a cura está dentro de nós, que não existem milagres, e que o poder 
superior somente ajuda se realmente este é o nosso desejo. Porém tudo depende, principalmente, de nossa 
harmonia física e espiritual e de uma enorme força de vontade, desejo, ou fé (como quiser chamar) para que a 
cura se realize.  
 
 O nosso Grupo não se chama Otimismo por acaso. Tudo é uma questão de pensamento positivo.  Se 
você tomar o melhor medicamento do mundo achando que não vai fazer efeito o tratamento pode mesmo 
fracassar. Porém, se você achar que o medicamento é o ideal para você, até um simples placebo pode dar 
resultados positivos, e isto já está provado cientificamente.  
 
 Quando formamos o Grupo Otimismo, queríamos saber como um grupo trabalha. Na falta de grupos 
de hepatite C no Brasil, freqüentamos grupos de apoio a dependentes de drogas e também os Alcoólicos 
Anônimos, onde aprendemos um sábio ensinamento de Jung, um dos pais da psicanálise.  Quando consultado 
pelos organizadores dos A.A. em  que poderia ajudar, ele respondeu que a psicanálise tinha limites e que o 
poder da cura estava muito acima dela, que o doente deve, primordialmente, estar determinado a se tratar e 
que somente atingirá a cura se acreditar que existe um poder superior.   Esta vontade aliada a esse poder 
superior podem, junto com a ciência, obter a desejada cura. 
  
 Dá para ver que temos de pensar positivamente. Afinal, a hepatite C não é uma doença que possa nos 
matar de um dia para outro, além do  que somente 25% dos portadores terão cirrose.  Você quer ficar nestes 
25% ou, agora, que teve a graça de Deus de descobrir que está contaminado, ingressar no grupo dos 75% 
que vão morrer de velhos, atropelados numa esquina ou de uma bala perdida, ou de qualquer outra coisa, 
porém sem maiores problemas pela hepatite C ?  
 
 A decisão é sua. Aja e pense como quiser, pois o livre arbítrio é um dom pessoal, de uso exclusivo. 
Porém decida rapidamente para onde quer ir.   Seja qual for a sua decisão, pare totalmente de beber álcool e 
tenha um ritmo de vida saudável.  Esta é uma boa forma de ajudar o seu organismo.  
 
 O tratamento com Interferon e Ribavirina nunca é em vão.   Em alguns casos, pode ser a única opção. 
Se o vírus voltar depois do tratamento, isto é realmente uma ocorrência desanimadora, porém já está 
comprovado que pessoas que tomaram Interferon melhoram sua qualidade de vida e dificilmente desenvolvem 
câncer no fígado e que o dano hepático passa a ter uma menor progressão.  Isto já é um grande benefício 
para se poder esperar novos medicamentos. 

 Há alguns dados que devem ser checados, na hora de decidir pela realização ou não do tratamento. 
Por exemplo, em pacientes até 35 anos de idade, as chances de cura utilizando-se o Interferon Peguilado, 
considerando todos os genótipos, são de 66%. No entanto,  se o paciente tem mais de 65 anos, as chances de 
sucesso são de somente 43%.   Quanto mais jovem a pessoa, melhores chances terá. Assim, vale a pena ir 
protelando o início do tratamento?  Mais ainda quando sabemos que, quanto menor o dano no fígado, também 
melhor a resposta ao tratamento. 

 Entre os fatores que podem retardar a progressão da doença, temos de considerar um estilo de vida 
saudável; uma alimentação balanceada, livre de gorduras; a manutenção do peso ideal, eliminando, com uma 
dieta controlada, qualquer excesso; a realização de um programa de exercícios aeróbicos; o combate ao 
estresse e tudo que você sinta que fortalece seu físico e seu íntimo. 
 

Que cuidados devo ter com  
o meu fígado ? 

 
► Consulte o seu médico regularmente.  
► Não beba álcool. 
► Fale com seu médico sobre todos os medicamentos que você tomou, inclusive as ervas e os 
naturais. 
► Se você é portador de hepatite C, vacine-se imediatamente contra as hepatites A e B.  

Como posso cuidar do fígado ? 
 
 A maioria das pessoas sabe que o fígado atua como se fosse um filtro e que pode ser seriamente 
danificado pelo excesso de álcool. Fora isto, as pessoas têm muito pouco conhecimento da complexidade 
deste órgão e das funções vitais que realiza.  
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 O fígado é o maior órgão do corpo humano e tem um papel vital, regulando os processos orgânicos, 
refinando e desintoxicando tudo aquilo que comemos, respiramos e absorvemos pela pele. Ele converte os 
nutrientes dos alimentos em força muscular, energia, hormônios, fatores de coagulação e fatores 
imunológicos. Guarda algumas vitaminas, minerais e açúcares, regula os depósitos de gordura e controla o 
colesterol.  A bílis é produzida no fígado e ajuda a digerir os alimentos e a absorver os nutrientes. O fígado, 
ainda, neutraliza substâncias tóxicas e venenosas e metaboliza o álcool. Antes do nascimento, serve para 
formação do sangue. Ajuda também na resistência a infecções, remove as bactérias do sangue e reserva o 
ferro necessário ao organismo.  
 
 Além de fazer tudo isso, nunca apresenta queixas para você. Desafortunadamente, o fígado não nos 
indica quando está com problemas até que o dano hepático já esteja avançado. Neste momento, ele precisa 
da nossa ajuda para recuperar-se.  
 
 A maior qualidade do fígado é a sua capacidade de regeneração. Se forem retirados três quartas 
partes do seu fígado, em poucas semanas ele crescerá até atingir o mesmo tamanho e forma. Porém, uma 
sobrecarga de trabalho no fígado danificará suas células, produzindo cicatrizes permanentes. É o que se 
conhece como cirrose.  
 
 O álcool, as drogas, o cigarro e medicamentos, inclusive os de uso diário, os vírus, os contaminadores 
do ambiente e os transtornos metabólicos podem danificar as células do fígado. Em algumas pessoas, mesmo 
beber um copo de vinho por dia é suficiente para causar danos consideráveis. Nunca tome medicamentos e 
beba álcool ao mesmo tempo: isso é potencialmente perigoso.  
 
 Os inseticidas, os vapores, os solventes de tintas e os aerossóis são captados pelos pulmões e 
levados para o fígado, que desintoxica o organismo e descarrega os resíduos na bílis, sobrecarregando-se. 
Lave imediatamente qualquer produto químico que cair na sua pele.  
 
 Existem vacinas contra a hepatite A e B e seria muito importante que todos estivessem vacinados, 
pois a hepatite B pode causar danos ao fígado. A hepatite C é um problema maior, pois até o momento não 
existe vacina contra ela. Assim, as medidas preventivas são as melhores armas de que dispomos no 
momento.  
 
 Cuidar do seu fígado significa manter uma dieta saudável, fazer exercícios e respirar muito ar puro, 
além de evitar coisas que possam danificar o funcionamento do órgão. Seu fígado depende de seus cuidados 
para poder cuidar de você.  
 

O dano hepático somente é causado pela hepatite C ? 
 

Portadores de hepatite C devem ter cuidados especiais com o fígado, que já sofre, em maior ou menor 
grau, de algum dano hepático.   É muito importante, então, evitar qualquer possível dano hepático. 

 
O dano hepático pode ser ocasionado por muitos fatores. Aprenda quais são para tomar, dentro do 

possível, os devidos cuidados.  Alguns fatores preponderantes que desencadeiam danos hepáticos: 
 
► Causas viróticas 
 

Vírus de hepatites A, B, C, D, E, herpes simples, Epstein-Barr, citomegalovírus, herpesvírus 6, 
influenza tipo B, vírus de febres hemorrágicas (lassa, ebola, marburg) 
 
► Causado por drogas 
 

Paracetamol (acidental ou por intento suicida), antibióticos (isoniazida, nitrofurantoína, tetracilina, 
ciprofloxacino, eritromicina, amoxicilina-ácido clavulánico), ácido valproico, lovastatina, fenitoína, tricíclicos, 
halotano, ouro, flutamida, antabuse, ciclofosfamida, ectasis, loratadina, propiltiouracilo, diclofenaco, sulfas, 
amiodarona etc. 
 
► Causas tóxicas 
 

Amanita phalloides, solventes orgânicos, ervas medicinais (ginseng, valeriana, etc), toxinas 
bacterianas (bacillus cereus, cianobacterias) 
 
► Outras causas conhecidas 
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Fígado grasso agudo na gravidez, síndrome HELLP, hepatite auto-imune, Budd-Chiari, tromboses 
portal, insuficiência cardíaca direita, isquemia, leucemia, linfoma, metástase, malária, tuberculoses, síndrome 
de reye, doença de Wilson, e outras causas indeterminadas. 
 

O fígado e os medicamentos 
 
 Às vezes, você pode ter a necessidade de tomar mais de um medicamento simultaneamente. Sempre 
que isso acontecer, há o risco de que um afete o outro. Uma interação dos medicamentos é uma mudança no 
efeito de uma droga. Esta mudança pode ser desejável, adversa, ou inconseqüente. Interações de drogas 
resultam em um aumento ou diminuição do efeito de um dos medicamentos.  
 
 Para entender melhor como os medicamentos interagem entre si, sigamos uma droga em sua viagem 
pelo corpo. A maioria das drogas é tomada oralmente e dissolve-se no estômago. Uma vez absorvida, 
principalmente pelo intestino delgado, a droga é distribuída pelo corpo por meio da circulação sangüínea, 
passando às proteínas do sangue (como a albumina). Algumas frações da droga vão para os tecidos e órgãos, 
onde produzirão seu efeito benéfico. Neste meio tempo, o corpo já iniciou o processo de eliminar a droga.  
 
 Algumas drogas são solúveis em água, e assim excretadas pelos rins, aparecendo na urina. Porém, a 
maioria deve ser alterada pelo corpo antes de ir para os rins. O fígado, normalmente, executa essa tarefa. A 
droga metabolizada, agora mais solúvel, já perdeu a maior parte de sua capacidade de produzir efeitos (bons 
ou ruins) no corpo e pode ser eliminada pela urina.  

O fígado é o local de muitas interações de medicamentos. Há vários modos para tentar evitar 
combinações com efeitos adversos. Para a maioria das desordens, podem ser usados vários medicamentos 
diferentes no tratamento, e pode ser possível selecionar alternativas de drogas que não causarão problemas. 
 
Como evitar problemas 
 
 Não tome remédios a menos que sejam necessários. Mantenha seu médico informado de todos os 
medicamentos que estiver tomando, inclusive os naturais.  
 

Você deve se consultar com especialistas (cardiologistas, gastroenterologistas, ou reumatologistas, 
por exemplo), mas também precisa ter um médico clínico (normalmente clínico geral ou o médico de família) 
que estará  acompanhando o quadro geral de seu organismo. É importante manter este médico clínico 
informado de todos os medicamentos prescritos pelos outros especialistas,  dentistas ou terapeutas.  
 
Faça perguntas  
 
 Quando seu médico prescrever um medicamento novo, pergunte se há qualquer contra-indicação que 
você deveria evitar. Pergunte se você deveria reduzir ou deveria se privar de beber álcool. Seu farmacêutico 
também é uma boa fonte para este tipo de informação. Siga as indicações…se lhe aconselharam, por 
exemplo, a tomar o medicamento duas horas antes das refeições, isso é indicado para ser melhor absorvido 
em seu sangue.  
 

Medicamentos de uso comum 
 

Cuidados a tomar antes de ingerir 

 

► Acetaminofeno ou Paracetamol  (Tylenol)   

 É um medicamento para moderar a dor, também eficaz para baixar a temperatura do corpo. O 
Paracetamol pode causar  dano ao fígado em doses excessivas, ou quando combinado com bebidas 
alcoólicas e quando ministrado por período longos. Portanto, recomenda-se que os adultos nunca tomem  
mais de 4  doses por dia e nunca por mais de 10 dias sem controle de um médico.    

 O dano ao fígado ocorre porque o Paracetamol diminui a produção de glutathione, que é o agente 
desintoxicador que metaboliza as drogas mais perigosas. Quando isto acontece, o fígado é quem sofre.    

 O antídoto para o Paracetamol é o N-acetyl-cysteine, ministrado por via intravenosa ou oralmente. O 
N-acetyl-cysteine produz glutathione e  previne o dano. No caso de dosagens excessivas de Paracetamol, 
deve ser ministrado até 10 a 12 horas depois do envenenamento, sendo portanto ineficaz  se aplicado a partir 
de 16 horas depois de tomada a dose excessiva de Paracetamol. Também o aminoácido Methionine funciona 
como antídoto, se ao mesmo tempo ou pouco depois for tomado o acetaminophen. 

► A aspirina   
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 É um dos mais antigos medicamentos para tratar a dor, também  eficaz para reduzir a temperatura do 
corpo, como antiinflamatório e para inibir a coagulação do sangue. A aspirina também pode causar 
anormalidades nos testes de função do fígado. A aspirina pode ser muito útil, mas, se você estiver tomando 
Interferon ou se encontrar em fases mais avançadas da doença hepática, deve ter muitíssimo cuidado ao usá-
la porque a aspirina aumenta o tempo de  coagulação do sangue.   Se você tem hepatite, o melhor é consultar 
o seu médico antes de tomar aspirina.   

► Ibuprofeno  

 É um medicamento para moderar a dor, também eficaz para reduzir a temperatura do corpo e como 
antiinflamatório, além de inibir a coagulação do sangue. Ibuprofeno é eficaz para tratar a dor e o desconforto 
dos músculos e das juntas. Pode causar uma alta transitória nas transaminases, principalmente na TGP. 
Foram registrados alguns casos de hepatite tóxica, atribuídos ao Ibufreno. De todos os medicamentos contra a 
dor é o que apresenta  mais alto risco. Se você tem hepatite,  o melhor é consultar o seu médico antes de 
tomar Ibuprofeno. 

► Os anti-histamínicos 

 Há muitas marcas e tipos, o que torna impossível apresentá-los aqui. Sumamente importante é 
consultar o seu médico antes de tomar qualquer anti-histamínico.  

 Embora nenhum trabalho tenha sido apresentado em congressos a esse respeito, ouvimos 
comentários relatando que os anti-histamínicos podem reduzir os efeitos colaterais do Interferon.  Ante a 
dúvida não faça a prova.  Espere até que isto seja tratado cientificamente.    

► Os xaropes para  tosse   

 De novo seria impossível listar todos aqui pelo que se aconselha verificar os ingredientes e discutir 
com o seu médico.  Porém, se você estiver tomando Interferon, tem de evitar os derivados do theophyline. 
Lamentavelmente, muitos xaropes para a tosse contêm esta substância.  

► Os antiácidos estomacais   
  
 Em geral, contêm carbonato de cálcio ou óxido de magnésio, que não causam maiores problemas. 
São contra-indicadas as novas marcas como o Tagamet, que contêm cimetidine, substância que não deve ser 
usada por quem tem dano hepático. Discuta o uso dos novos antiácidos com o seu médico.  
 

Posso beber álcool ? 
 
 Não, apesar de alguns médicos ainda acharem que o portador de hepatite C pode beber socialmente 
um copo diário, já esta provado que, na presença de álcool no fígado, a atividade do vírus C é maior, 
acelerando assim o dano hepático e a multiplicação do vírus. Não beba nada alcoólico, inclusive vinhos e 
cervejas.  
 
 A cerveja chamada de “sem álcool” também contém álcool, sendo permitido por lei, conforme a 
legislação de cada país, até um teor de 0,5 a 0,8% na sua composição. Cuidado! 
 
 O álcool pode aumentar a replicação da hepatite C e pode produzir um dano mais severo, 
independente do dano tóxico induzido pelo álcool. Há uma correlação entre os níveis de vírus no sangue e a 
quantidade de álcool consumido. Pacientes alcoólatras infectados com hepatite C têm concentrações férreas 
hepáticas mais altas que podem aumentar a replicação do vírus. Evidências clínicas de atividade hepática e 
níveis de atividade viral são significativamente maiores consumindo-se até mesmo 10g de álcool por dia.  
 
 Há um desenvolvimento mais rápido de cirrose e câncer no alcoólatra com infecção crônica. O risco 
para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular em cirróticos alcoólicos é 8.3 vezes mais alto que nos 
pacientes com hepatite C.  
 

Preocupações femininas 
 
 Mulheres podem ser afetadas através de hepatite C de um modo diferente do dos homens. É possível 
que isso se deva a efeitos hormonais.  
 
► MENSTRUAÇÃO  
 
 Os efeitos hormonais do vírus da hepatite C podem desenvolver irregularidades menstruais, 
particularmente se você está com hepatite C com muitos sintomas. É importante que sua saúde geral seja 
conferida regularmente. Coloque seus tampões e toalhas higiênicas em sacolas plásticas e feche-as antes de  
jogá-las no lixo.  
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► CONTROLE DE NATALIDADE  
 
 Se você estiver experimentando sintomas de hepatite significativos, e  vem usando pílulas 
anticoncepcionais à base de estrogênio, consulte o seu médico, pois esse medicamento pode ser 
desaconselhado. Nestes casos, a pílula de progesterona pode ser mais indicada.  
 
► SUPLEMENTOS DE HORMÔNIOS  
 
 Se você tem sintomas de hepatite severos, pode precisar discutir com seu médico se deveriam ser 
usados hormônios para sintomas da menopausa. Se este é o seu caso, cremes vaginais externos são 
provavelmente melhores do que pílulas.  
 

Como a hepatite C afeta as crianças ? 
 
 As crianças com hepatite C não podem ser tratadas simplesmente como se fossem pequenos adultos. 
Assuntos específicos e perguntas precisam ser feitas ao lidar com pacientes de idade pediátrica. Nas crianças, 
é menos provável do que nos adultos manifestar-se qualquer sintoma da infecção com hepatite C.  
 
 De acordo com a informação disponível na história natural da hepatite C, a percentagem de crianças 
em que a doença se torna crônica, e os resultados a longo prazo, são semelhantes à de adultos. Crianças 
portadoras de doença crônica têm padrões de crescimento normais. A biópsia parece ser menos útil nas 
crianças do que nos adultos. A hepatite C raramente progride para cirrose em crianças.  
 
 Muitas perguntas ainda permanecem sobre a hepatite C em crianças. Estudos adicionais precisam ser 
feitos para determinar o curso da doença e a sua progressão, como também o papel do tratamento com 
Interferon.  
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Capitulo 7 
 

Outros tipos de hepatites 
 

Hepatite A 
 
 A hepatite A, também conhecida como hepatite infecciosa, é o tipo de hepatite virótica mais comum, 
transmitida pelo vírus HAV, principalmente pelo contato oral/fecal.  
 
 O HAV é facilmente transmitido pela ingestão de alimentos contaminados, especialmente mariscos ou 
água contaminada, ao trocar as fraldas de uma criança contaminada, ao fazer sexo oral ou anal, ou tomando 
banho em águas poluídas e contaminadas.  
 
 Este vírus também pode ser transmitido dentro de casa ao compartilhar copos, talheres, pratos, roupas 
ou toalhas com alguém infectado.  
 
 O período entre o contágio inicial e o desenvolvimento de sintomas é curto, de aproximadamente 10 a 
50 dias. Os sintomas iniciais podem incluir febre, dor abdominal, náusea e fadiga, podendo também debilitar o 
organismo.  
 
 Nos primeiros sete dias, as pessoas com HAV descarregam o vírus e podem infectar outros. Algumas 
pessoas, especialmente crianças, não apresentam sintomas, porém transmitem o vírus.  
 
 Geralmente, a hepatite A se cura mesmo sem tratamento. A recuperação completa pode durar até 6 
ou 12 meses. De 15 a 20% dos casos podem se reinfectar, porém sem passar à fase crônica. A hepatite A 
raramente é fatal.  

 

Hepatite B 
 
 A hepatite B é transmitida pelo vírus HBV. Este vírus é transmitido pelo contato com sangue ou outros 
fluidos corporais infectados, inclusive esperma, fluido vaginal, leite materno, saliva e urina.  
 
 Pode-se contrair a infecção através de picadas acidentais de seringas contaminadas, compartilhando 
seringas ou aspirando drogas, na tatuagem ou no piercing sem esterilização, na acupuntura sem esterilização, 
compartilhando instrumentos de barbear, alicates de unhas ou escovas de dentes ou fazendo sexo sem 
camisinha.  
 
 Antes de 1972, era possível contaminar-se mediante transfusões de sangue. Porém, desde aquele 
ano, é feito o teste preventivo. Na etapa avançada da gravidez ou durante o parto, pode-se transmitir a 
hepatite ao feto.  
 
 A hepatite B transmite-se mais facilmente do que a AIDS e o vírus é difícil de ser destruído, podendo 
sobreviver em sangue seco por até 10 dias e sobre superfícies por até 30 dias. Existem registros de 
contaminação dentro de casa. Muitas pessoas com o HBV não possuem fatores físicos identificáveis de risco. 
A duração virótica da hepatite B é de 40 a 180 dias.  
 
 Portadores do HBV podem descarregar o vírus e permanecer infecciosas por até 60 dias. Os sintomas 
iniciais incluem febre, dores de estômago, náuseas, vômito, perda do apetite e dores musculares.  Até 30% 
dos infectados não possuem nenhum sintoma. De 5 a 10% desenvolvem hepatite B crônica.  
 
 Cerca de 90% das crianças menores de 1 ano infectadas desenvolvem a hepatite B crônica. Os 
infectados crônicos nem sempre desenvolvem danos hepáticos porém sempre transmitem o vírus. A longo 
prazo, os portadores crônicos podem sofrer danos hepáticos e desenvolver câncer no fígado. Aqueles que se 
recuperam por completo estão protegidos de uma nova infecção.  
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Interpretação dos resultados dos testes para hepatite B 
 
 Para se saber o estado de uma pessoa em relação à hepatite C são necessários vários testes, de 
modo a viabilizar uma interpretação comparativa. 
  
   

Teste Resultado  Interpretação 

HBsAg 
anti-HBc 
anti-HBs 

negativo 
negativo 
negativo 

Sem imunidade 

Deve ser vacinado   

HBsAg 
anti-HBc 
anti-HBs 

negativo 
neg. ou pos. 

positivo 

   
 Imune 

    

HBsAg 
anti-HBc 

IgM anti-HBc 
anti-HBs 

positivo 
positivo 
positivo 
negativo 

   
Infecção  aguda 

HBsAg 
anti-HBc 

IgM anti-HBc 
anti-HBs 

positivo 
positivo 
negativo 
negativo 

    
Infecção crônica 

HBsAg 
anti-HBc 
anti-HBs 

negativo 
positivo 
negativo 

Quatro interpretações 

Possíveis   * 

 
* Interpretações Possíveis: 
1. Pode estar em recuperação de uma infecção aguda. 
2. Pode estar com baixa imunidade ou ter um baixo nível de anti-HBs no soro, o que pode dificultar o 
resultado. 
3. O resultado pode estar alterado com um anti-HBc falso-positivo. 
4. Pode ter um indetectável nível do HBsAg no soro do portador e a pessoa ser de fato uma portadora.         

          

Hepatite D 
 
 A hepatite D, conhecida antigamente como hepatite delta, é transmitida pelo vírus HDV. Este vírus 
necessita do apoio do vírus da hepatite B (HBV) para atacar as células e reproduzir-se. Assim, a hepatite D 
somente se desenvolve em portadores da hepatite B. Estas pessoas tendem a sofrer uma fase aguda muito 
mais severa e são propensas a desenvolver a forma crônica da doença.  
 
 O vírus D transmite-se principalmente pelo sangue e, nos Estados Unidos, registra-se entre os 
toxicômanos e pessoas que receberam transfusões de sangue. A transmissão sexual também pode ocorrer.  
O vírus D é comum no Mediterrâneo, no norte da África e na América do Sul.  
 

Hepatite E 
 
 A hepatite E, também conhecida como hepatite entérica ou epidêmica, é mais comum em países em 
desenvolvimento, especialmente em partes da África e Sudeste da Ásia, onde 30% da população está 
infectada. Transmite-se principalmente por via oral ou fecal, sendo comum em áreas sem saneamento básico.   
A fase aguda é semelhante à da hepatite A.  A doença é geralmente branda, exceto em mulheres grávidas, 
que estão sujeitas a graves complicações. Não são registrados casos crônicos ou portadores permanentes do 
vírus.  
 

Hepatite F 
 
 O vírus da hepatite F (HFV) foi identificado provisoriamente em pessoas não contaminadas pelos vírus 
A e E. Esta forma de hepatite ainda é muito pouco conhecida .  
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Hepatite G 
 
 O vírus da hepatite G (HGV, também conhecido como HGVB-C) está relacionado com o vírus C. O 
HGV é transmitido pelo sangue e é comum entre toxicômanos e receptores de transfusões. Foi detectado 
entre 1 a 5% dos doadores de sangue nos Estados Unidos.  
 

O vírus G também pode ser transmitido durante a gravidez e por via sexual. Aproximadamente de 10 a 
20% dos portadores de hepatite C são contaminados com o vírus G. Acredita-se que o vírus G não produza 
doença hepática.   
 

Herpetovírus 
 
 Além dos vírus das hepatites, os herpetovírus Epstein-Barr (VEB) e o citomegalovírus (CMV) podem 
provocar hepatite aguda em adultos. Isso, porém, é pouco freqüente. Estes vírus podem ocasionar danos 
severos ao fígado, especialmente em pessoas com baixa resistência do sistema imunológico.  
 

Hepatites tóxicas  
e hepatites medicamentosas 

 
 Como o fígado processa todas as substancias tóxicas, é possível que se torne debilitado caso o nível 
de toxinas no organismo for elevado. Muitos medicamentos, incluindo os usados para o tratamento da AIDS e 
da tuberculose, as sulfas e analgésicos, podem danificar o fígado. Diversos medicamentos podem causar 
dano hepático, imediatamente ou até 6 meses após a exposição inicial ao produto. Algumas plantas, 
cogumelos venenosos e toxinas industriais também podem provocar hepatite tóxica. 
 
  O uso freqüente de álcool pode causar hepatite a curto prazo e cirrose a longo prazo. A inflamação 
produzida após tomar um novo medicamento ou produto é um sinal de que o mesmo está ocasionando efeitos 
adversos. Em alguns casos, deve-se considerar a possibilidade de suspender o medicamento ou produto, para 
favorecer a recuperação do fígado. O dano hepático poderá ser permanente.  

 
 

Qual as diferenças dos tipos  
de hepatites ? 

 
Os tipos diferentes de hepatite viróticas são:  
 
 A (antigamente chamada de hepatite infecciosa),  
B (hepatite do soro), C (antigamente chamava-se de não-A-não-B), D (hepatite delta), E (transmitida pelas 
fezes de uma pessoa infectada) G (um vírus transmitido por produtos de sangue infectados) ou a 
Criptogênica (ou Não-A,B,C,D,E,G).  
 
 Outros vírus de hepatite estão sendo descobertos, mas são menos comuns. Vírus como o da febre 
amarela, vírus de Epstein-Barre, cytomegalovírus, como também parasitas e bactérias, podem causar hepatite 
como um efeito secundário.  
 
 Outros tipos de hepatite não viróticas são: a auto-imune, a doença de Wilson, hemocromatose, drogas 
ou substâncias químicas e hepatite alcoólica.  

 
Qual o modo de transmissão dos vírus causadores das 

hepatites ? 
 
A transmissão varia de acordo com o agente envolvido:  
 
 1) Os vírus A e E são excretados nas fezes e podem contaminar água e alimentos. A prevenção 
baseia-se em boas condições de higiene e saneamento básico.  
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 2) O vírus B pode ser transmitido por três vias principais: a) contato com sangue contaminado (uso de 
drogas intravenosas, tatuagens, acupuntura, transfusões, profissionais da área de saúde etc., b) contato 
sexual (especialmente associado com promiscuidade, contato com prostitutas e homossexualismo), c) 
transmissão materno-fetal (mãe portadora do vírus pode passar para o recém-nascido). Salienta-se que, em 
43% dos casos, não se identifica o modo de transmissão, chamada esporádica ou desconhecida.  
 
 3) O agente da hepatite Delta é um vírus defectivo, ou seja, necessita da presença do vírus B para sua 
replicação, sendo transmitido pelas mesmas vias do vírus B.  
 
 4) O vírus C é transmitido especialmente por contato com sangue contaminado e, mais raramente, por 
contato sexual ou transmissão materno-fetal.  
 
 5) O vírus G, recentemente descoberto, parece apresentar formas de transmissão semelhantes às dos 
vírus B e C. 
 

O que se sabe sobre a epidemiologia das hepatites virais ? 
 
 As hepatites virais apresentam distribuição universal. Entretanto, a prevalência desses agentes 
infecciosos pode variar de acordo com as características geográficas, socioeconômicas e culturais de cada 
região.   
 
Hepatite A:  
 
 Costuma ocorrer em países menos desenvolvidos, devido à precariedade do saneamento básico. 
Incide principalmente em crianças e adolescentes, sendo geralmente pouco sintomática nesta faixa etária. Por 
outro lado, no adulto estima-se que ocorram cerca de 30 mortes para cada 1 000 pacientes.  
 
No Brasil, estima-se que mais de 60% da população acima de 30 anos tenha desenvolvido imunidade natural 
contra esse agente.  
 
Hepatite B:  
 
 Estima-se que existam no mundo cerca de 350 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. A OMS 
classifica as regiões em:  
 
 1)- alta endemicidade (8% da população infectada), compreendendo Ásia, Alasca e Amazônia;  
 
 2) média endemicidade (2 a 7% da população infectada), compreendendo América Central, Sul da 
África, Índia, Rússia, partes da Europa Oriental e Nordeste brasileiro;  
 
 3) baixa endemicidade ( 2% da população infectada), compreendendo Sul e Sudeste do Brasil, Europa 
Ocidental, os Estados Unidos e Canadá. No mundo, ocorrem mais de 250 000 óbitos por ano, relacionados às 
complicações da hepatite B.  
 
 É interessante ressaltar que existe relação inversa entre o grau de endemicidade de uma região e a 
faixa etária em que o paciente adquire a infecção. Assim, em regiões de alta endemicidade, os lactentes e as 
crianças na primeira infância são os que apresentam maior risco de contrair a infecção pelo vírus da hepatite 
B.  
 
 Já nas regiões de média e baixa endemicidade, a infecção incide preferencialmente em grupos de 
risco anteriormente descritos.  
 
Hepatite C: 
 
 As taxas de infecção variam de menos de 1% a mais de 10%, dependendo da região estudada. No 
Brasil, em doadores de sangue, encontram-se 1,7% no Rio Grande do Sul, 1,3% em São Paulo e 3,1% no Rio 
de Janeiro. Algumas regiões do Paraná e do Acre apresentaram percentuais de 6,1 a 9,6, respectivamente, 
considerados bastante superiores à média nacional.  
 
 De modo geral, a Europa e a América do Norte apresentam índices inferiores a 2%, enquanto a África 
e certas regiões do Oriente Médio apresentam índices superiores a 5%. As demais regiões apresentam taxas 
intermediárias. Estima-se que existam entre 200 a 300  milhões de portadores crônicos no mundo, com cerca 
de 175 000 casos novos/ano somente nos Estados Unidos e 350 000 casos novos/ano no Japão.  
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Hepatite D (Delta):  
 
 Ocorre apenas em associação com a hepatite B, tendo, portanto, a mesma distribuição geográfica. 
Nos locais de menor endemicidade, o vírus D fica restrito a grupos de risco, tais como usuários de drogas 
injetáveis, hemofílicos, homossexuais etc.  
 No Brasil, não há registros de casos de hepatite D fora da Amazônia. 
 
Hepatite E:  
 
 Costuma ocorrer na forma de epidemias em áreas extremamente pobres, sem as mínimas condições 
sanitárias. Desde os anos 50, têm sido registradas epidemias em vários locais, incluindo a Índia, Paquistão, 
Burma, Indonésia, China, México e regiões da África. No Brasil, foram detectados alguns casos na Bahia e, 
recentemente, em São Paulo.  
 
 É um tipo de hepatite que não se torna crônica, apresentando mortalidade de 0,5% a 3%.  Em 
gestantes, os índices podem chegar a 20%.  
 
Hepatite G:  
 

 Recentemente descoberta, estudos preliminares têm demonstrado taxas, em doadores de sangue, de 
aproximadamente 1,6% dos indivíduos testados.  

 

NASH 
Non Alcoholic Steato Hepatitis 

Hepatite causada por esteatose não-alcoólica 
 
 NASH (Non Alcoholic Steato Hepatitis) é o nome que foi dado a um novo tipo de hepatite, ainda pouco 
conhecida, já considerada como uma nova epidemia mundial.   A NASH é descrita como a inflamação do 
fígado causada pela acumulação de gordura no órgão, não existindo relação deste depósito com outras 
causas conhecidas de hepatites, como as produzidas por vírus, que é o caso das hepatites B ou C, ou pelo 
álcool ou tóxicos, ou por doenças auto-imunes, como a diabetes, ou por acúmulo de ferro ou cobre no fígado. 
 
  Descoberta em 1980, a NASH é diferente da simples acumulação de gordura no fígado, conhecida 
como esteatose hepática ou fígado gorduroso.  Ainda não se sabe direito  o que pode causar a NASH.  
Acreditava-se que as mulheres adultas com excesso de peso, com diabetes do tipo II, provavelmente com 
colesterol elevado, em alguns casos com problemas arteriais, com hipertensão ou tiroidismo, poderiam ser as 
mais propensas. No entanto, a doença vem sendo observada também em muitos pacientes que não se 
incluem nesta descrição, como homens e mulheres magros, sem diabetes, sem colesterol. Aliás, a NASH já foi 
encontrada até em crianças.  Alguns pesquisadores duvidam que o acúmulo de gordura no fígado seja a 
causa da inflamação. 
 
  Estudos recentes mostram que a NASH não pode ser considerada uma doença benigna, e que até 
40% dos pacientes podem desenvolver fibroses, e entre 5 e 10% poderão chegar à cirrose. 
 
  O diagnóstico da doença é complexo, e geralmente é feito quando as transaminases se encontram 
alteradas. Por eliminação, as outras causas prováveis vão sendo descartadas, sendo finalmente necessária a 
realização de uma biópsia, único exame que pode realmente atestar a doença.  A ultra-sonografia mostra um 
fígado mais branco que o normal, quando existe esteatose.  O resultado da biópsia mostra um dano muito 
parecido com o apresentado nos alcoólatras, porém os pacientes com NASH não possuem histórico de 
ingestão de álcool.  Excluído o uso de álcool pelo paciente, este resultado é o melhor indicador para se 
diagnosticar a NASH.  
 

Resumindo: quando existe gordura no fígado e as transaminases estão alteradas, e todas as formas 
que poderiam indicar esteatose estão descartadas, é provável que o caso seja de NASH.  Um aumento do 
tamanho do fígado também é observado, provocando em alguns pacientes um incômodo do lado direito 
superior do abdômen. 

 
  Ainda não há possibilidade de determinar quais pacientes podem evoluir para a cirrose e qual a 
velocidade do dano hepático, mas a cirrose pode ocorrer em menos de 10 anos. Não existe um tratamento 
específico para a NASH.  Estão sendo experimentados antioxidantes, que ajudam a eliminar os radicais livres 
e reduzir a inflamação.  Também estão sendo experimentados medicamentos à base de ácido deoxi-colico 
(em inglês DeoxyCholic Acid - UDCA).    Indivíduos com excesso de peso, diabéticos, ou com colesterol 



 

Edição de 2003 – O avanço do conhecimento nas pesquisas pode ter tornado obsoleta alguma colocação.  Página 65 
 

 

aumentado são orientados a perder peso e controlar os níveis de açúcar e de colesterol.  Uma dieta com 
pouca gordura é recomendada para todos, sejam gordos ou magros. 
 
  Provavelmente. o segredo para tratar ou prevenir a NASH seja queimar mais calorias do que as que 
são ingeridas. Assim, um bom programa de exercícios, de preferência os aeróbicos, deveria ser discutido com 
o seu médico.  Não faça nenhum regime daqueles milagrosos que prometem eliminar muito peso em poucas 
semanas, pois a gordura eliminada dos músculos será depositada no fígado, agravando seu problema. 
  
Fatores que provocam depósitos de gordura no fígado: 
 
 Os principais fatores que provocam depósitos de gordura no fígado são: 
  
► Alcoolismo 
 A ingestão de álcool em doses excessivas provoca depósitos de gordura no fígado.  A biópsia pode 
diferenciar estes depósitos daqueles causados pela NASH por várias alterações facilmente observadas pelo 
patologista. 
  
► Excesso de peso 
 70% dos indivíduos que se encontram 10% acima de seu peso ideal apresentam depósitos de gordura 
no fígado. 
  
► Diabetes 
 Os diabéticos do tipo II geralmente apresentam depósitos de gordura no fígado, pelo que se 
recomenda um estrito controle da taxa de açúcar, se necessário com medicamentos, observando que estes 
não causem um maior dano hepático. 
  
► Medicamentos 
 Cuidado!   Muitos medicamentos podem causar depósitos de gordura no fígado.  Não se automedique.  
Sempre consulte um médico antes de tomar qualquer medicamento. 
  
  
ALERTA GERAL 

 
 Médicos e pesquisadores estão bastante preocupados com a NASH.  Como as principais causas da 
doença ainda não são conhecidas, trabalha-se com suposições. Por exemplo, devemos considerar que a vida 

moderna  sedentária, levando as pessoas a adotarem péssimos hábitos alimentares, provavelmente com 

uma alimentação rica em agrotóxicos, conservantes, espessantes químicos  está gerando uma geração de 
gordos.  Será que o nosso metabolismo está preparado para assimilar este tipo de alimentação nada natural? 
 
  No Brasil, praticamente a metade das ultra-sonografias constata depósitos de gordura no fígado.  Nos 
Estados Unidos, onde a maioria a população está acima do peso, em algumas cidades 80% das ultra-
sonografias registram gordura no fígado. 
 
  O aumento do número de diabéticos, de pessoas com colesterol elevado, da detecção dos portadores 
de hepatite C, e a quantidade de pessoas com excesso de peso, levam a estimar que os problemas 
decorrentes do fígado serão a grande preocupação dos sistemas de saúde nas próximas décadas, com 
conseqüências imprevisíveis. 
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Capitulo 8 
 

Os tratamentos médicos 
 
 

Introdução 
 

 Neste livro, falaremos sobre os tratamentos médicos disponíveis.  Para aqueles que estão por iniciar 
ou já se encontram em tratamento, recomendo a leitura do livro A Cura da Hepatite C, no qual são abordados 
com maior profundidade as reações ao tratamento e o seu acompanhamento. Nele, o leitor encontrará ainda 
informações úteis para enfrentar e diminuir os efeitos colaterais. 
 
 Aconselho a qualquer um que descubra estar contaminado pela hepatite C a procurar imediatamente 
um médico especialista (hepatologista ou gastroenterologista) ou um hospital de referência.  
 
 O tratamento atual, de maior eficácia comprovada, é a combinação de Interferon com Ribavirina, 
inicialmente por um período de 12 semanas, que possibilite observar a eficácia do tratamento. Obtendo-se 
uma resposta positiva, com redução na contagem do PCR e das transaminases, e, conforme avaliação do 
médico, o tratamento pode se estender para um período de 24 a 48 semanas, sempre com estrito 
acompanhamento médico.  
 
 O Interferon é uma proteína mensageira produzida pelo organismo em reação à infecção por vírus. 
Acredita-se que iniba a reprodução dos vírus e melhore as atividades protetoras do sistema imunológico. O 
tratamento monoterápico com Interferon é eficaz em aproximadamente 25% dos casos de hepatite C.  
 
 O tratamento combinado com Ribavirina aumenta a resposta para perto dos 45%. A combinação do 
novo Interferon Peguilado com a Ribavirina consegue eliminar o vírus em até 56% dos tratados.  A replicação 
ao final do tratamento é possível. O tratamento com Interferon tem maior eficácia em pacientes com carga viral 
baixa, com genótipos do HCV que não sejam do tipo 1, em pacientes jovens, em  casos de contaminação 
recente e quando ainda não existir dano hepático. Se, após 12 semanas de tratamento, o paciente não obtém 
a eliminação do írus do organismo, o tratamento deve ser suspenso e outros métodos devem ser procurados. 
Os efeitos colaterais do tratamento incluem, em alguns pacientes, sintomas similares aos da gripe, fadiga, 
depressão psicológica e ansiedade.  

 
 Algumas pesquisas indicam que o emprego isolado da Ribavirina oferece por si só um efeito contra o 
HCV, porém não elimina o vírus. Estudos clínicos indicam que a combinação dos dois medicamentos funciona 
muito bem contra a hepatite C, em especial em pessoas que estão sofrendo uma re-infestação após o 
tratamento monoterápico com Interferon. Nestes pacientes, consegue-se baixar a carga de vírus a níveis não 
detectáveis.  Os efeitos colaterais da Ribavirina incluem uma leve anemia e alguns distúrbios gástricos.  
 
 Recentemente, está sendo usada uma terceira droga.  Esta terapia tripla combina o Interferon, a 
Ribavirina e a Amantadine, e os resultados de resposta positiva chegam a 60% dos tratados. 
 
 Um outro tipo de Interferon chamado de Infergen ou Interferon de Consenso está sendo usado para 
tratar pacientes que não responderam ao Interferon. Os primeiros resultados são muito promissores, com 
respostas que chegam a 60% dos casos, quando combinado com a Ribavirina.  
 
 O objetivo do tratamento é negativar a atividade do vírus para evitar que o dano hepático continue 
evoluindo rapidamente, aumentando assim a expectativa e a qualidade de vida.  Quando não se consegue 
negativar o vírus, é importante controlar as transaminases, se possível mantendo-as em níveis normais, para 
evitar uma maior inflamação e o conseqüente dano hepático. 
 

Quando o dano hepático é grande, pode ser necessário um transplante de fígado. Porém, fígados 
transplantados são infectados com maior facilidade pelos vírus que ainda persistem no organismo, mesmo 
após a extirpação do fígado doente.  
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Existe a cura da hepatite C? 
 
 Com a veiculação do programa da hepatite C pela televisão, recebemos alguns e-mails surpresos com 
o uso da palavra CURA em relação a esta doença.  Vamos então explicar  por que a palavra cura já é 
empregada pelos médicos e pesquisadores em todo o mundo. 
 
  Vamos fazer uma pequena viagem pelo mundo da medicina, entendendo que praticamente nenhum 
medicamento cura 100% dos pacientes de qualquer doença.  Isto se aplica tanto para medicamentos como 
para vacinas.  Uma parte dos indivíduos tratados ou não consegue a cura ou, no caso das vacinas, não 
consegue imunidade. 
 
  A razão pela qual alguns pacientes conseguem vencer uma doença e outros não pode derivar de 
diversos fatores, desde o nível de defesas de um indivíduo, a atividade de seu sistema imune, o avanço da 
doença no momento do tratamento, a sua idade, o fato de sofrer de outras doenças ao mesmo tempo, até uma 
alimentação pobre, deficiente, que não fornece os nutrientes necessários ao organismo. 
 
  Se falarmos de câncer, e como exemplo podemos citar o câncer de mama nas mulheres ou o câncer 
de próstata nos homens, sabemos que ambos podem ser tratados e têm cura. No entanto, muitas pessoas 
não conseguem resultados e acabam morrendo.  Isto não invalida afirmar que estes tipos de câncer têm cura.   
Ora, no caso do câncer todos concordam que existe cura e que vale a pena tentar o tratamento, assim como 
todos aceitam que alguns não conseguirão a cura. 
 

  A hepatite C é uma doença descoberta muito recentemente  temos apenas 13 anos de 

conhecimento acumulado no assunto  e isto cria muita confusão, já que alguns médicos, sem o devido 
conhecimento cientifico, levantaram inverdades sobre a doença. 
 
  Muitos portadores, ao receberem o diagnóstico, escutam do médico que a hepatite C vai se 
transformar em uma cirrose, depois num câncer, e que vão morrer por culpa dela.  Outros escutam que a 
hepatite C não tem cura, só controle.  Outros que ela é pior do que a AIDS, e assim poderíamos citar uma lista 
interminável de besteiras proferidas porque tais pessoas não sabem do que estão falando. 
 
  Os dados existentes até o ano 2000 indicavam que, entre 20 e 25% dos infectados pela hepatite C, 
desenvolveriam cirroses ao cabo de duas ou três décadas após a infecção, e que o restante morreria de 
velhice antes de desenvolver um dano hepático grave.  Porém, estudos recentes mostram que este número 
está superestimado e que o valor certo dos que desenvolverão cirroses nas duas ou três décadas depois da 
infecção situa-se entre 10 e 15%.  Um panorama muito mais alentador do que o que ouvíamos até pouco 
tempo atrás. 
 
  Em relação ao câncer, o índice é muito menor. Entre os cirróticos, somente 5% ao ano desenvolvem 
câncer.  O grave perigo do câncer no fígado é apresentado pela hepatite B.  
 
  Assim, o primeiro mito, o de que todos desenvolverão cirrose ou câncer, é um exagero por parte de 
quem, sem entender do assunto, tenta impor o terror para demonstrar conhecimento. 
 
  Quando falamos na resposta conseguida pelo tratamento, o grande problema é o teste PCR.  Até 
pouco tempo, somente existiam testes de PCR com pouca sensibilidade. Porém, a cada dia aparecem testes 
de PCR que conseguem detectar um número menor de vírus.  Hoje, já estão facilmente disponíveis testes que 
conseguem detectar e dar um resultado como positivo se encontram míseros 50 vírus por mililitro de sangue. 
 
  O ideal seria dispor de um teste que, na presença de somente 1 vírus mostrasse um resultado 
positivo. No entanto, quando nos referimos à hepatite C, geralmente falamos em milhões de vírus por mililitro 
(em alguns casos já foi observado até um bilhão por mililitro de sangue), e assim o valor de 50 vírus é 
realmente muito pequeno. 
 
  Quando se encontram menos de 50 vírus ou não se encontra nenhum, o resultado do teste aparece 
como indetectável, palavra corretamente usada já que, restando a dúvida se existem menos de 50 vírus por 
mililitro, não poderia ser usada a palavra negativo. 
 
  Seis meses depois de terminado o tratamento, para se saber se este alcançou um resultado 
sustentado, ou seja, que se manteve estável, é preciso realizar o teste de PCR.  Então, por precaução, 
durante muitos anos usou-se o termo controle da infecção.  Nos últimos sete anos, milhares de pacientes de 
todo o mundo conseguiram sucesso no tratamento, alcançando o ansiado resultado sustentado aos seis 
meses após o final do tratamento. 
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  Mas, o que aconteceu com esses pacientes?  Hoje, temos uma série de estudos que acompanham 
pacientes como esses para saber se o vírus voltou a replicar, ou seja, se ele voltou a ter um resultado positivo 
no teste de PCR. 
 
  Os resultados de diferentes estudos mostram que, após três anos do final do tratamento, entre 97 e 
98% dos pacientes que apresentaram resultado sustentado aos seis meses após o tratamento continuam com 
o vírus indetectável. Outros estudos já acompanham pacientes com 4, 5 (como é o meu caso) e até mais, e o 
vírus continua indetectável.  
 
  Como o vírus da hepatite C é de rapidíssima replicação (um portador produz até um trilhão de vírus 
por dia), seria de se supor que, caso tivesse ficado algum vírus no organismo do paciente, já teria tido 
condições de se reproduzir acima do valor de detecção de 50 unidades.  Isto acontece com um percentual 
elevado de pacientes nos primeiros seis meses após o tratamento, porém, ao se estudar o que acontece nos 
que se encontram indetectáveis aos seis meses, verificou-se que menos de 3% replicaram nos 30 meses 
seguintes. 
 
  Com o resultado encontrado nestes estudos é que se passou a usar a palavra CURA na hepatite C, 
podendo-se afirmar que o vírus não se reproduz porque foi eliminado totalmente do organismo. 
 
  Os céticos e alguns portadores revoltados, porque não conseguiram sucesso no tratamento, irão 
contestar o uso da palavra cura, porém não podemos nos basear em casos pessoais e sim observar o que 
acontece com grandes grupos de tratados, com o total dos portadores.  
 

  

Quantos realmente  
conseguem a CURA 

 
 Quantos conseguem a CURA é ainda uma grande dúvida.  Publicações recentes expondo casos em 
que foi usado o Interferon Peguilado combinado à Ribavirina mostram resultados sustentados em 54 ou até 
56% do total de tratados.  Ou seja, uma metade fica satisfeita e acredita na cura, e a outra metade fica 
desiludida e discorda do termo cura porque não obteve resultados. 
 
  Porém, será que podemos usar esta média para o total dos infectados?  Não,  não podemos, porque 
generalizar este número seria enganar os portadores. Os critérios para participar de um protocolo de pesquisa 
são definidos por normas rígidas, seletivas, excluindo uma série de portadores que não podem participar do 
estudo, seja por idade, grau da doença, condições clínicas etc. No entanto, estes também fazem parte do total 
da população infectada. O dado de sucesso se refere somente ao perfil da população que participou do estudo 
e não ao total de infectados, quando, na realidade, se quisermos saber quantos dos atuais infectados 
conseguirão a cura, encontraremos um percentual inferior de sucesso, já que muitos não podem ser tratados.   
 
  Resumindo, não podemos falar em 54 ou 56% de resposta para o total dos infectados e sim para 
aqueles que podem receber o tratamento.  Ao tentar calcular quantos, no total de infectados, conseguirão a 
cura, devemos incluir todos aqueles que não podem receber o tratamento, como os anêmicos, os cirróticos 
descompensados, os altamente depressivos e os que têm outras doenças que impeçam o tratamento. Nesse 
caso, o percentual dos que conseguirão eliminar o vírus será inferior, porém, não podemos deixar de incluir 
neste universo os 15% que, depois de infectados, conseguem a eliminação espontânea do vírus, o que vai 
aumentar o percentual favorável.  Não existem bancos de dados que permitam, até o momento, realizar um 
cálculo exato. 
 
  Qual será a variação de resposta ao tratamento em uma determinada cidade ou região também é uma 
incógnita, ainda hoje, pois já sabemos que fatores genéticos influem na resposta obtida no tratamento.  Está 
comprovado que pessoas de pele escura conseguem um resultado inferior aos de pele branca, que a idade da 
infecção também é um dado importante, que a idade do paciente influi, que as mulheres respondem melhor 
que os homens e que as pessoas magras ou com peso normal respondem melhor que os gordos.  Então, será 
que os infectados de uma determinada região são geneticamente iguais àqueles que participaram dos 
protocolos? 
 
  Quais são as diferenças genéticas entre as raças e por que algumas populações respondem melhor 
ao tratamento que outras ainda é uma grande incógnita, que provavelmente o estudo da genética virá 
solucionar.   
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Ao mesmo tempo, por que 15% dos infectados se curam sem necessidade de medicamentos?  Que 
genes ou proteínas diferentes têm estes indivíduos?   Não será este o caminho para pesquisa de novos 
tratamentos, ou vacinas? 

 
  Os protocolos existentes até o momento incluem um grande número de caucasianos (europeus e 
norte-americanos) quando, em alguns países, principalmente no Brasil, a miscigenação é muito variada, 
inclusive dentro do próprio país.  O natural da Amazônia tem genes herdados de raças índias, o da Bahia 
provavelmente tem genes africanos, o do Rio de Janeiro pode ter genes portugueses, em São Paulo 
encontramos genes italianos e no Sul do país, genes alemães.  Ainda não houve tempo ou condições para 
estudar a variação de resposta que nossa bendita salada de raças impõe ao tratamento. 
 
  Curiosamente, poderemos ter surpresas para ambos os lados, ou ficarmos deprimidos por obtermos 
uma resposta menor ou contentes por alcançarmos uma resposta superior.  Somente o tempo poderá nos 
fornecer séries estatísticas confiáveis.  Por enquanto, devemos tratar aqueles que têm indicação para tal e 
observar o que acontece.   
 
  O que podemos afirmar no momento é que existe, sim, a cura da hepatite C, devidamente 
comprovada, para alguns dos tratados.  Os números a cada dia são mais alentadores.  Até 1995, só era 
administrado o monotratamento com Interferon, e apenas 12% dos tratados conseguiam resultados.  Depois 
de acrescentada a Ribavirina ao tratamento, os números começam a subir, até que, com o Interferon 
Peguilado, chegamos aos dados apresentados recentemente, que somente o tempo poderá confirmar. 
 
  Quantos conseguem se curar é um dado sem importância, no momento o principal é saber que existe 
a cura e que milhares de pesquisadores estão estudando como melhorar o tratamento e testando novas 
drogas. Já temos a cura, vamos rezar para que os pesquisadores sejam iluminados e que em poucos anos 
esta cura seja possível para a grande maioria dos infectados. 
 

Avanços no tratamento 
   
 O tratamento da hepatite C continua avançando para resultados que em médio prazo alcançarão a 
cura da grande maioria dos portadores.  Com a introdução em maior escala do Interferon Peguilado e uma 
dosagem por peso da Ribavirina, o sucesso nos tratados que conseguem manter a resposta sustentada, 
considerada a cura da doença, já ultrapassa os 50%, chegando nos genótipos 2 e 3 a aproximadamente 80% 
dos tratados.  Em relação ao genótipo 1, o resultado ainda é fraco, porém, já temos mais de 40% de sucesso.   
 
   O alto preço do Interferon Peguilado continua sendo a maior dificuldade para disponibilizar o 
tratamento em larga escala.   Um estudo interessante está sendo realizado na Itália, onde os pacientes estão 
recebendo Interferon de 5 milhões, dia sim, dia não, acabando com a interrupção de 72 horas do domingo, e 
isso combinado à Ribavirina, ministrada numa quantidade em função do peso do paciente.  Os dados iniciais 
são alentadores. Não deverão chegar a igualar os resultados do Interferon Peguilado, porém será uma opção 
interessante. 
 
  Fazendo parênteses, é necessário explicar que a aplicação de Interferon três vezes por semana 
acontece porque a primeira clínica, nos Estados Unidos, que realizou o tratamento, não trabalhava aos 
domingos.  Esta interrupção de 72 horas permite uma replicação viral superior do que se fosse mantida uma 
aplicação a cada 48 horas. Lamentavelmente, o feriado do domingo foi aplicado como padronização de 
consenso no tratamento. 
 
   Nos últimos meses, apareceram muitas novidades em relação a novas terapias. Os efeitos colaterais 
da Ribavirina, ao que parece, estão com os dias contados. Drogas como o Levorin e o Viramidine são 
alterações da própria Ribavirina, mantendo suas propriedades, porém sem os problemas de anemia que esta 
ocasiona durante o tratamento.  Com isso, será possível manter um maior engajamento ao tratamento e, 
ainda, tratar pacientes com problemas coronarianos, que hoje não podem usar a Ribavirina. 
 
  Uma das drogas de maior expectativa nos meios científicos é a BILN 206.  O  primeiro trabalho 
apresentado, no final de 2002, em que se utilizou esta droga, mostrou que é possível baixar em 1.000% a 
carga viral em somente 48 horas. O BILN 2061 é um inibidor de protease com seletividade de ação.  Já 
existem drogas semelhantes com muito bom resultado no tratamento da AIDS, porém, isoladamente, não 
conseguem negativar o vírus, limitando-se a reduzir a sua replicação.  Acredita-se que o tratamento futuro da 
hepatite C seja realizado primeiro com este tipo de drogas, passando a se aplicar o Interferon quando a carga 
viral já estiver reduzida.  Como está comprovado que em baixas cargas virais o Interferon é muito mais efetivo, 
o resultado final esperado é muito animador. 
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  Outras pesquisas estudam formas diferentes de inibir a replicação do vírus, atuando sobre a helicase 
ou o envelopamento do vírus, e, com certeza, em médio prazo, teremos gratas surpresas no tratamento da 
hepatite C. 
 
  Em relação ao re-tratamento de pacientes, ou seja, aqueles que já se submeteram ao tratamento, 
tanto em monoterapia com Interferon como os que foram tratados com a combinação de Interferon e 
Ribavirina, diferentes estudos estão em andamento, utilizando Interferon Peguilado combinado à Ribavirina, e, 
outros, introduzindo uma terceira droga, a Amantadina, que parece ser mais efetiva com o Interferon Peguilado 
do que com o Interferon convencional.  No final dos estudos, foram obtidas taxas de resposta entre 38 e 43%, 
porém ainda é necessário aguardar as conclusões para se verificar qual é a resposta sustentada.  
  
 É provável que no Brasil o re-tratamento apresente melhores resultados do que em países do Primeiro 
Mundo, já que o primeiro tratamento foi feito com marcas de Interferon que o governo é obrigado a comprar 
por conta do preço mais baixo. Em muitos casos, marcas diferentes foram usadas no mesmo paciente.  Não 
existem estudos conclusivos, porém é muito provável que isto tenha prejudicado a eliminação do vírus em 
muitos tratados. 
  Nos pacientes que não responderam ao tratamento, está sendo empregada com sucesso a terapia de 
manutenção com monoterapia de Interferon por longo período. Vem se observando nesses casos uma 
diminuição no avanço da fibrose e o conseqüente retardamento do aparecimento da cirrose. 
 
  Nos transplantados, o Interferon Peguilado está sendo empregado em vários estudos, e ao que parece 
representa mais uma chance de tratamento.  
 

Como monitorar um portador  
de hepatite C 

 
 Os portadores de hepatite C crônica devem fazer exames periódicos das suas funções, em períodos 
entre duas e quatro semanas. Durante a consulta médica, o medico perguntará sobre sinais de fadiga 
associada à infecção crônica, procurará sinais de inflamação no fígado e no baço, verificará também se estão 
sensíveis ou dolorosas ao toque. Também poderá observar a pele do paciente à procura dos chamados 
ninhos de aranha vermelhos que podem surgir por causa da doença hepática.  
 
 Entre os exames de laboratório, serão realizados contagens de plaquetas. Os níveis de transaminases 
TGO, TGP e GGT serão repetidos mensalmente, pois uma das caraterísticas da doença é a variação neste 
exame. Se os níveis permanecem altos, uma biópsia do fígado deve ser solicitada para avaliar o dano 
hepático. Os pacientes devem ser monitorados com avaliação clínica e bioquímica, mediante a realização de 
exames que incluam hemograma, bilirrubinas e tempo de protrombina. A cada três meses, devem ser 
solicitados testes da função tiróide (T3, T4, TSH).  
 

 

Fibrose 

  

 A fibrose é o resultado da manutenção por longo período da inflamação do fígado, que então vai 
formando fibras, as quais, por sua vez, passam a  dificultar a passagem do sangue. 

 Usualmente, no passado, considerava-se que a fibrose seria irreversível. Esta crença se estabeleceu 
faz mais de meio século, quando o diagnóstico da cirrose era feito clinicamente, com base nos sinais 
característicos da doença mais adiantada, como a ascite, as varizes do esôfago, a icterícia e a encefalopatia. 
Estes sintomas continuam indicando um prognóstico ruim e ainda são usados para classificar a severidade da 
doença avançada em pacientes que estão esperando um transplante de fígado.     

 O ponto em que a cirrose ou a fibrose extensa passa a ser irreversível ainda não está perfeitamente 
definido. Ocorre, entretanto, que já é possível diagnosticar a cirrose numa fase precoce, por diferentes 
métodos de biópsia – e isso acontece com bastante freqüência, atualmente. Existem muitos casos de 
pacientes com cirrose que são assintomáticos, apresentando resultados normais no exame físico. Nessas 
situações, o problema é descoberto devido à elevação das transaminases ou a resultados positivos nos testes 
para as hepatites B ou C. Os progressos no tratamento médico da doença trouxeram muitos benefícios para 
os pacientes com dano histológico avançado, inclusive com cirrose. Há, inclusive casos de fibrose, e até 
mesmo de cirrose inicial, que parecem regredir com o tratamento.    

 Os relatos de regressão da fibrose avançada têm em comum a eliminação da causa, ou seja, a 
doença que originou o problema, ou a aplicação de um tratamento eficaz. Não faltam exemplos de tratamentos 
com possibilidades de bons resultados para a fibrose e mesmo para a cirrose, e incluem a abstinência do 
álcool, a terapia com imunossupressores para a hepatite  auto-imune,  o tratamento de longo prazo com 
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lamivudina para a hepatite B,  o tratamento da hepatite C e da hepatite D com o Interferon, e o tratamento da 
cirrose biliar primária. Alguns estudos observaram que a regressão histológica das fibroses é acompanhada  
por uma melhora clínica e bioquímica, inclusive com uma diminuição da fibrogenesis hepática (aquelas que 
não requerem uma biópsia). Nos grandes ensaios controlados de tratamento com Interferon e Ribavirina para 
o tratamento da hepatite C e no tratamento com Lamivudina para a hepatite B, observou-se a diminuição da 
fibrose.   

 Durante os últimos 15 anos, obteve-se um progresso substancial no entendimento da regeneração 
celular e molecular da fibrose hepática. Este conhecimento inclui uma explicação racional sobre a 

reversibilidade potencial do processo.  Está claro que a acumulação extracelular   as cicatrizes ,  nas 
doenças do fígado com fibrose, não são uma coisa estática ou um evento unidirecional, mas um processo 
dinâmico e regular, suscetível à  intervenção. A ativação de células hepáticas é o evento central na fibrose 
hepática.   As terapias atuais e futuras têm o potencial de prevenir a progressão da doença e reprimir os 
mecanismos endógenos que levam à degradação das células, com a conseqüente regressão da fibrose.      

 Vários problemas ainda são uma incógnita. A fibrose não progride com a mesma velocidade em todos 
os pacientes, e as respostas ao tratamento são muito diferenciadas. Por isso, novos estudos são necessários 
para identificar os fatores específicos da doença associados a uma progressão mais lenta da fibrose e a uma 
resposta favorável ao tratamento. É necessário também analisar criticamente as possíveis  estratégias, 
durante o  tratamento desenvolvido para inverter a fibrose.  

 A terapia de longo prazo com o Interferon pode diminuir a fibrose nos pacientes com hepatite C, 
inclusive quando o tratamento não obtém resultados e não negativa o vírus.   Esta descoberta, em si, basta 
para justificar o uso do Interferon em tratamento de longo prazo, mas isso somente em determinadas 
circunstâncias, nos pacientes sem resposta virológica ao tratamento.  

 

Cirrose 
 
 Quando, por causa de doenças crônicas, o fígado torna-se permanentemente prejudicado forma as 
chamadas cicatrizes, esta condição é chamada de cirrose. O tecido cicatrizado danifica a estrutura do fígado, 
bloqueando o fluxo de sangue através do órgão. A perda de tecido no fígado normal reduz a velocidade e o 
processamento dos nutrientes, hormônios, drogas, e toxinas pelo órgão. Também é reduzida a velocidade e 
produção de proteínas e outras substâncias feitas pelo fígado.  
 
 Pessoas com cirrose podem desenvolver muitos problemas além do que se instala no fígado. Quando 
o fígado estiver cicatrizado, o sangue tem dificuldades de circular no fígado, e algumas partes ficam com 
pressão mais alta do que o normal (hipertensão portal). Freqüentemente, isso causa ascite,  que é o fluido que 
escoa fora da circulação sangüínea na cavidade abdominal. Se a ascite ficar tensa, pode causar uma hérnia 
umbilical. A alta pressão do sangue freqüentemente cria varizes nas quais a pressão faz os vasos sangüíneos 
ao redor do esôfago estourarem, causando perda de sangue significante.  
 
 Pessoas com cirrose às vezes podem desenvolver icterícia, devido a uma acumulação de biliburrina 
no sangue. Se a biliburrina é excretada na urina, ela pode ficar escura. Pessoas com cirrose também correm o 
risco de encefalopatia hepática, que é desorientação ou confusão mental causado por amônia e outros 
produtos da digestão de proteínas, processadas inadequadamente pelo fígado. 
 

 As pessoas com cirrose, se feridas, têm problemas de cicatrização, já que o fígado não fabrica 
quantidades suficientes de fatores de coagulação. Adicionalmente, as plaquetas podem ser mais baixas do 
que o normal, na circulação, se o baço está aumentado.  A infecção crônica conduz à cirrose em até 25% de 
pacientes sem tratamento e cuidados até duas ou três décadas após a infecção. A cirrose pode desenvolver-
se rapidamente, especialmente em pacientes que consomem álcool. 

 
 Entre os problemas que podem surgir e que requerem atenção médica imediata, temos: 
  
► HIPERTENSÃO PORTAL:  Os vasos sanguíneos do fígado são submetidos a ma maior pressão devido a 
dificuldade de circulação do sangue.  Isto acontece em 60% das pessoas com cirroses.  Pode causar 
sangramento nos intestinos e acumulo de fluido em diferentes partes do corpo. 
  
► ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: Acontece quando o fígado não consegue processar as proteínas animais, 
produzindo amônia e toxinas que se alojam no cérebro, causando confusão mental e alterações 
comportamentais. 
   
► VARIZES NO ESÔFAGO:   A hipertensão portal pode dilatar as varizes do esôfago que em fase avançada 
pode arrebentar causando hemorragias internas. 
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► INFECÇÃO: O acumulo de fluido no abdome, chamada de ascite ou popularmente de barrida de água, 
pode provocar graves infecções porque o fígado não pode produzir as proteínas para lutar contra a infecção. 
  
► ASCITE: A hipertensão portal pode forçar os vasos sanguíneos, acumulando fluido no abdômen, causando 
dor, inchaço, dificultando a respiração e provocando desidratação. 
   
► RETENÇÃO DE LÍQUIDOS:   Quando acontece a ascite os rins tentarão acumular mais água, porque eles 
acham que o corpo se encontra desidratado.  Este fluido em excesso vai se acumulando nas pernas, pulmão e 
pernas. 
   
Sintomas que devem ser informados ao médico 
  
 Aparecendo qualquer um dos sintomas a seguir, fale com o seu médico: 
   
 Poderá sentir náuseas, perda de peso, aumento de peso, retenção de líquidos, sensação de fraqueza 
e cansaço, perda do desejo sexual.  A pele e os olhos poderão ficar amarelos (icterícia).  Poderá apresentar 
um quadro de febre, inchaço ou dor abdominal, dificuldade de respiração, vômitos, diarréia, vômitos ou fezes 
com restos de sangue, perda de massa muscular, tornozelos inchados, confusão mental e surgimento de 
hemorróidas. 
  
 Nas mulheres os períodos menstruais poderão se apresentar de forma anormal.  Nos homens poderão 
ser observados aumento do tamanho dos peitos, o saco escrotal inchado ou testículos pequenos, diminuídos 
no seu tamanho normal. 
  
Cuidados 
  
 É totalmente proibido beber qualquer quantidade de bebida alcoólica. Não tome qualquer 
medicamento sem consultar o médico.  Faça uma dieta com pouco sal, balanceada com calorias e proteínas 
adequadas.  Se o seu medico receitar você poderá tomar vitaminas. 
   
Quando procurar imediatamente o médico 
  
 Procure o seu médico quando observar mudanças súbitas no seu peso, quando apresentar retenção 
de líquidos ou observar a pele ou os olhos amarelados. 
    
Quando procurar imediatamente um hospital 
  
 As pessoas com cirroses devem procurar um hospital quando vomitar com vestígios de sangue, tiver 
problemas respiratórios, sentir dor abdominal, sentir confusão mental ou apresentar comportamentos 
estranhos a sua personalidade, vomitar repetidamente ou apresentar um quadro febril. 
   

Quais são as opções de tratamentos para Cirrose?   
  

 O tratamento da cirrose é uma tentativa de deter a destruição das células hepáticas ou fazer com que 
a progressão seja retardada, minimizando o avanço do dano hepático, e também evitar as complicações que 
possam surgir numa descompensação. 
 
   Na cirrose alcoólica, por exemplo, a pessoa tem de deixar de beber álcool para deter a progressão da 
doença. Se a pessoa tiver hepatite virótica, o médico pode administrar medicamentos antivirais para reduzir o 
avanço do dano hepático, porém, para se realizar o tratamento, é necessário que a cirrose esteja 
compensada, sem as complicações que a descompensação produz, como a ascite, os sangramentos ou a 
encefalopatia.  Em alguns casos, podem ser receitados esteróides numa tentativa de evitar a progressão do 
dano hepático. 
 
   Num quadro de descompensação, podem ser indicados medicamentos para controlar os sintomas da 
cirrose.   A ascite (retenção de fluidos, popularmente chamada de barriga de água) é tratada reduzindo-se o 
sal na dieta. Medicamentos diuréticos também podem ser indicados para remover o excesso de fluido e 
impedir a ocorrência de edemas.   
 
   Dieta e medicamentos específicos podem ajudar a melhorar as alterações das funções mentais que a 
cirrose pode causar. Por exemplo, diminuindo as proteínas na dieta, teremos uma menor formação de toxinas 
na área digestiva. Podem ser dados laxantes como lactulose para ajudar a absorver as toxinas e acelerar a 
sua remoção dos intestinos.   
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   Os dois problemas principais na cirrose são o colapso total das funções hepáticas, quando as células 
do fígado deixam de trabalhar, e a hemorragia, causada pela hipertensão portal. O médico pode prescrever 
medicamentos para controlar a pressão sanguínea e tratar a hipertensão portal.    
 
   Se o paciente sangrar pelas varizes do estômago ou do esôfago, o médico pode tratar estas veias com 
medicamentos e procedimentos administrados por um tubo flexível (endoscópio) que é inserido pela boca.    
 
   Em casos críticos, pode ser necessário o transplante ou uma cirurgia de  desvio da porta-cava para 
aliviar a pressão portal ou o rompimento das varizes.   
 
   Em casos freqüentes, indivíduos com cirrose podem levar uma vida saudável por muitos anos. E isso 
até mesmo quando desenvolvem algumas complicações, pois normalmente podem ser tratados. Alguns 
indivíduos que tiveram cirrose, depois de um transplante, passaram a levar uma vida totalmente normal.  
 
   Porém, é importante lembrar que qualquer tipo de teste, procedimento ou medicamento sempre pode 
acarretar algum risco.  Antes de tomar qualquer decisão sobre sua saúde, consulte o seu médico para saber 
quais serão os benefícios e os riscos envolvidos. 
 

Quando um transplante de fígado precisa ser feito? 
 
 Este é um assunto muito complexo e deve ser respondido caso a caso. Qualquer pessoa com hepatite 
C deve ser monitorada regularmente por um médico. Se aparecerem sinais de progressão da doença, a 
pessoa precisa recorrer a um gastroenterologista ou hepatologista. Dado que a hepatite C é conhecida por 
progredir muito lentamente, não é necessário recorrer a um transplante até que a doença chegue a um ponto 
perigoso. Fatores a serem avaliados incluem a taxa de progressão da doença, se há ou não complicações de 
falência hepática e exames de laboratório. 
 
 A taxa de sobrevivência depois de transplante de fígado é aproximadamente de 90% em um ano, e 
70%  em cinco anos.  
 

Quanto tempo um fígado novo permanece saudável ? 
 
 Ninguém sabe quanto tempo um fígado transplantado pode durar. O sobrevivente mais antigo fez o 
transplante há 25 anos. Melhorias em técnicas e medicamentos que estão acontecendo continuamente 
permitirão  à maioria dos pacientes transplantados de fígado ter vidas produtivas por muito tempo.  
 

A hepatite C é curada  
por um transplante ? 

 
 Não. A hepatite C pode estar em outros órgãos além do fígado. Uma vez que o fígado velho é retirado 
e o novo está transplantado, o vírus pode voltar a atacar o fígado. Esta é a notícia ruim, pois no momento não 
existe nenhum tratamento efetivo para eliminar completamente o vírus da hepatite C do organismo. A boa 
notícia é que a maioria dos transplantados com hepatite C permanece em boas condições.  
 
 Embora a doença volte, não parece danificar grandemente o fígado na maioria dos casos. É possível a 
hepatite voltar mais severamente, mas é incomum. É difícil interpretar isto, pois só foi possível diagnosticar a 
hepatite C em 1990. Muitas pessoas que foram transplantadas nos anos 80 podem ter adquirido hepatite C na 
hora do transplante. Essas pessoas podem ter chances diferentes, comparadas àqueles que se submeteram a 
transplantes por causa de hepatite C. Realisticamente, é provável que hepatite C seja um problema de longo 
prazo em pacientes transplantados de fígado que abrigam o vírus. Ainda não se sabe a gravidade que este 
problema possa vir a ter.  
 

Deve haver algum cuidado na seleção dos pacientes para 
tratamento com antiviral ? 

 
 A prevalência de auto-anticorpos e identificadores de auto-imunidade mostra-se aumentada nos 
pacientes de hepatite C crônica, quando comparados a grupos de controle. Devido ao fato de o Interferon 
poder agravar o quadro clínico de hepatite auto-imune, nos casos duvidosos a confirmação por diagnóstico da 
presença do vírus deve ser realizada por meio dos testes RIBA e PCR.  
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Outra precaução importante é com relação ao tratamento de pacientes com baixa reserva funcional 
hepática ou descompensada. Nestes casos, o tratamento pode apresentar alta taxa de efeitos colaterais e, 
provavelmente, o transplante hepático seria a melhor opção.  
 

Quando o tratamento com Interferon não é indicado ? 
 
 Pacientes com hepatite crônicas B ou C, com fluido (ascite) no abdômen, sangrando nas veias 
dilatadas do esôfago ou confusão mental (encefalopatia) só devem ser tratados com procedimentos clínicos. 
Outros para os quais não é recomendado o tratamento são pacientes com problemas no coração, nas tiróides, 
pulmão ou doença nos rins, com vírus da AIDS, infecções ou pessoas que receberam transplante de órgãos e 
estão tomando medicamentos anti-rejeição e pacientes em estado de depressão ou com uma história de 
tentativas de suicídio. Interferon não deve ser dado a mulheres grávidas, nem para o pai planejando ter filhos. 
Pacientes com abuso de álcool ou drogas não devem submeter-se a essa terapia.  

 
 

Intron e Roferon e os chamados interferons convencionais  
ou recombinantes 

 
 O Interferon é um produto criado geneticamente. Foi autorizado em 1986 pelo FDA para tratar 
leucemia. É uma cópia de uma proteína achada naturalmente, em baixos níveis, no corpo humano. O 
Interferon é o primeiro tratamento efetivo contra a hepatite C. De acordo com os fabricantes (Schering-Plough 
ou Roche), a aplicação de três milhões de unidades três vezes por semana tem uma taxa de cura efetiva de 
cerca de 25% na monoterapia. Além de usado no tratamento da leucemia e da hepatite C, é usado também 
contra o sarcoma de Kaposi, relacionado à AIDS, e contra as verrugas genitais.  
 
 O Interferon, incluindo o alpha ou o beta, compreende uma família de mais de 25 proteínas, 
produzidas naturalmente pelo organismo em resposta a uma infecção virótica, e que inexplicavelmente, nos 
portadores de hepatite C, são diminuídas, dificultando o combate à doença. Por isso, todos os tratamentos 
tentam aumentar o Interferon natural, injetando-o no organismo, e assim intensificar o combate ao vírus.  
 
 Em alguns países existem marcas similares, fabricadas na Coréia, Cuba ou Argentina.  Estes 
interferons não possuem estudos próprios sobre sua efetividade, apresentando para comprovar sua eficácia 
estudos de bio-compatibilidade com as marcas dos fabricantes que detêm as patentes originais, a Schering-
Plough e a Roche. 
 

Interferon Peguilado 
 
 Responsável pelo mais recente avanço no tratamento da hepatite C, principalmente para os 
portadores do genótipo 1 e para os pacientes cirróticos, o Interferon Peguilado contém o mesmo princípio ativo 
que o Interferon convencional. No entanto, é ligado a uma molécula de Polietilenoglicol (PEG), o que lhe 
confere a propriedade de ser absorvido lentamente pelo organismo, alterando totalmente sua forma de atuar.  
O Polietilenoglicol (PEG) é um polímero sintético e inerte, de cadeia longa, que envolve totalmente a molécula 
de Interferon, aumentando seu tamanho e diminuindo sua eliminação pelos rins. Com isso, aumenta 
significativamente seu tempo de circulação na corrente sangüínea. 
 
 Com esta alteração, foram conseguidos grandes benefícios, sendo necessária somente uma aplicação 
semanal, contra as três aplicações atuais, o que traz um grande conforto para o paciente. 
 
 Mais ainda, o efeito no organismo permanece atuante por até sete dias, contra o tempo atual de ação 
de duas a sete horas do Interferon atual, conseguindo-se com isto uma maior eficácia na resposta ao 
tratamento.  
 
 O engajamento ao tratamento dos pacientes tratados com o Interferon Peguilado é superior, com um 
maior número deles conseguindo completar o tratamento. No entanto, os efeitos colaterais são praticamente 
similares, alguns deles, como a queda nas plaquetas, são mais intensos e mais preocupantes do que nos 
tratados com o Interferon convencional. 
 

Combinação de Interferon e Ribavirina 
 
 É o tratamento com maior resposta à hepatite C. Dependendo do Interferon empregado, 
aproximadamente 45 a 56% dos pacientes obtêm resposta positiva ao tratamento. Os efeitos colaterais mais 
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comuns associados à terapia de combinação são: sensação similar a um estado gripal, dor de cabeça, 
cansaço, dor muscular, febre e a destruição das células vermelhas que pode resultar em anemia. Também 
foram informadas desordens psiquiátricas.  
 

A depressão é um efeito colateral bastante comum e, em alguns casos, pode mostrar-se severo. 
Foram informados casos raros de pensamentos e tentativas suicidas. A terapia de combinação dos 
medicamentos é associada com um risco significante de desenvolvimento fetal anormal, e as mulheres 
grávidas não devem começar nenhuma terapia até que um exame de gravidez negativo seja obtido.  
 
 

Ribavirina  
 
 Muitos pacientes com hepatite C mostram uma resposta bioquímica clara à Ribavirina, baixando os 
níveis das transaminases. Porém, somente a Ribavirina não produz a negativação do vírus da hepatite 
circulante no sangue. Muitas recaídas acontecem depois que se interrompe a droga.  
 

Pacientes cardíacos e a anemia causada pela Ribavirina 
 
 É um alto risco medicar com Interferon e Ribavirina um paciente com problemas cardíacos. 
Recomenda-se nesses casos receitar somente Infergen, um novo tipo de Interferon obtido por bioengenharia.  
 

Infergen (Interferon de consenso) 
 
 Infergen é uma forma sintética de um novo tipo de Interferon. Criado por cientistas da Amgen, é uma 
nova esperança no tratamento da hepatite C. Possui  menos efeitos colaterais do que o Interferon e os 
primeiros resultados, principalmente se associados à Ribavirina, chegam a 60% de respostas positivas.  
Também está dando excelente resultado em pacientes que não tiveram resposta ao tratamento com 
Interferon. O  Infergen elimina o vírus em quase 60% dos pacientes que não responderam ao Interferon. Em 
pacientes com essa característica, a aplicação de Infergen, na dosagem de cinco aplicações de 15 
microgramas por semana, deu uma resposta positiva de 73% nos tratados no Hospital Geral de Pittsburgh.  
 
 Não se sabe ainda por que o Infergen atua melhor em pacientes anteriormente tratados com Interferon 
do que em pacientes que nunca realizaram nenhum tratamento prévio.  
 

A redução no nível de ferro  
na hepatite C 

  
 A contínua pesquisa para obter métodos de maior eficácia  
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na terapia da hepatite C está conseguindo notáveis avanços, objetivando os seguintes pontos:  
 

1) diminuição da quantidade de vírus no sangue e o risco de contágio;  
 2) diminuição da atividade inflamatória no fígado;  

3) diminuição da velocidade do avanço da fibrose e prevenção da cirrose e do câncer hepático.  
 
 Cuidadosos estudos sobre o tratamento com Interferon e Ribavirina demonstram especial atenção aos 
seguintes pontos: 
 
 ► Já está cientificamente comprovado que o ferro é um elemento que favorece a replicação de, 
virtualmente, todos os organismos, inclusive os vírus, no corpo humano.  Pacientes com infecções e outras 
condições inflamatórias, com baixo nível de ferro no sangue, obtêm melhor efeito com o interleukin-1, um 
importante redutor das inflamações.  
 
 ► Atualmente, os efeitos da hIpoferremia estão comprovados em infecções bacterianas e por fungos, 
e evidenciam similares resultados nas infecções viróticas. A relação entre o nível de ferro no sangue e a 
hepatite foi relatada por Blumberg B.S. e seu grupo de estudos, quando foram avaliados mais de 15 anos 
casos de hepatite B nos quais a infecção regrediu espontaneamente ao serem baixados os níveis de ferro.  
 
 ► Aumento nos níveis de ferro, ferritina e saturação transferrina são notados com freqüência em 
pacientes com hepatite C crônica. Quando tratados com Interferon, a resposta ao tratamento é pequena. Por 
exemplo, em nove grupos de estudo diferentes, estudando 434 pacientes, aqueles em que os níveis de ferro 
eram baixos responderam positivamente ao tratamento.  
 
 ► Os mecanismos que atuam em relação ao nível de ferro são: 
 

efeitos não-específicos do ferro no processo do stress, ao diminuir a oxidação dos lipídios e danos 
oxidativos, aumentando o efeito dos antioxidantes; 

 
o ferro causa efeitos adversos no sistema imunológico, inclusive nos antígenos, diminuindo a eficiência 
das células T, afetando sua proliferação e maturação, e  

 
prejudica o desempenho imunológico.  

 
 Recomenda-se então, sempre consultando o seu médico, manter rotineiramente uma dieta sadia e 
balanceada, incluindo ervas que atuam como antioxidantes e antiinflamatórios.  
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Capitulo 9 
 

Os tratamentos alternativos 
 

Sobre as terapias alternativas 
 
 Existem inúmeros tratamentos alternativos, e muito deles conseguem excelentes resultados. São 
tratamentos com os quais muitos médicos não concordam, porém outros incentivam o paciente a experimentá-
los.  
 
 Os tratamentos alternativos podem ser à base de ervas, vitaminas, percursos espirituais, acupuntura, 
homeopático, ioga, reiki etc. Muitos deles obtiveram reconhecimento científico, mostrando-se capazes de 
desacelerar e em alguns casos até deter o avanço no dano hepático, melhorando visivelmente a qualidade de 
vida do portador de hepatite C. Porém, não existem registros científicos que confirmem a eliminação do vírus 
com a aplicação de qualquer tratamento alternativo. Os tratamentos alternativos podem ser uma opção para 
aqueles que, por qualquer motivo, não podem fazer o tratamento médico. Mas nunca se deve abandonar o 
tratamento médico por um alternativo. Faça-os conjuntamente, um auxiliando ao outro.  
 
 Consulte seu médico antes de ingerir qualquer erva ou vitamina para saber se ela é tóxica para seu 
fígado.  

 
O que você precisa saber antes de escolher uma terapia 

alternativa 
 

 De todos os desafios dos portadores de hepatite C que não respondem ou não podem fazer o 
tratamento médico, talvez o maior deles envolva a opção por uma terapia alternativa. Porém, se você pode 
fazer o tratamento combinado de Interferon e Ribavirina, faça-o imediatamente, não o substituindo por nenhum 
tratamento alternativo.  
 
 Os portadores e também as famílias se colocarão incontáveis perguntas, mas a dúvida mais tortuosa 
envolve a decisão de escolher uma terapia alternativa que possa beneficiar a você. É normal que surjam as 
seguintes dúvidas: 
 
 ► Quando deve ser feita esta difícil opção?  
 ► O tratamento alternativo é efetivo ?  
 ► Como assumir o compromisso de um tratamento  alternativo ante a crítica inevitável e o 
isolamento dos  princípios médicos e, às vezes, até mesmo da própria família?  
 
 Estas e outras perguntas constituem sérios dilemas, porque as respostas são normalmente 
determinadas sem o apoio de um médico. Apesar das dificuldades, muitas pessoas estão procurando os 
tratamentos alternativos. A decisão de adotar um papel ativo em sua própria saúde é um fator importante para 
promover sua sobrevivência e bem-estar.  
 
 Além da insegurança quanto a escolher uma terapia alternativa, outras preocupações são sobre 
quando e como isso deveria ser feito. Ao tomar essa difícil decisão, você precisa ter em conta vários fatores 
para poder realizar a melhor escolha.  
 

Escolhendo uma terapia alternativa 
 

 Não há um consenso geral que determine quando um tratamento alternativo deveria ser considerado. 
No livro sobre a vitamina C para curar o câncer,  Dr. Newbold recomenda que qualquer tumor que possa ser 
extraído cirurgicamente deva ser eliminado deste modo, e imediatamente. Devemos considerar, portanto, que 
se é possível usar o tratamento médico que combina o Interferon e a Ribavirina, isso deverá ser feito, e 
prioritariamente. Nos casos de cirrose avançada, ou de outros problemas em que o tratamento combinado não 
é recomendado, os tratamentos alternativos podem ser considerados. Até mesmo quando o tratamento 
convencional for aplicado, as pessoas podem completar a luta contra a sua doença e reduzir os efeitos 
colaterais das drogas que estão recebendo, usando os tratamentos alternativos. 
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 Alguns médicos usam estas estratégias junto com os tratamentos normais. Muitos deles expressarão 
sua oposição à suplementação com terapias alternativas e freqüentemente com grande convicção. Nesta 
situação, deverá se considerar se a reação do médico é válida ou não. Por exemplo, o fato de usar um 
hepatoprotetor ou um antioxidante pode ajudar a suportar melhor ou diminuir os efeitos colaterais do 
Interferon. Neste caso, valeria a pena mostrar ao terapeuta que ele deve apurar seus estudos com todas as 
referências disponíveis.  
 
 Porém, um grande cuidado deverá ser tomado quanto à decisão de usar um produto não aprovado 
cientificamente, administrado junto com o tratamento médico. Esta decisão é crucial. Por exemplo, enquanto 
algumas drogas, de maneira geral, demonstraram efetivos resultados, quando usadas, entretanto contra 
determinados genomas do vírus só obtiveram resultados considerados paliativos.  Uma distinção deveria ser 
feita deste modo, com uma revisão cuidadosa das probabilidades da cura conhecida. Neste assunto, a 
discussão honesta e aberta com o médico sempre é positiva, mas se o tal diálogo não for frutífero, pode ser 
aconselhável escolher outro médico.  
 

Numa terapia alternativa, deveríamos ter cuidados com a 
palavra cura ? 

 
 Infelizmente, a palavra cura pode ser ambígua e abrir a imaginação a interpretações diferentes.  O que 
será estar curado da hepatite C? Negativar o vírus realmente é a cura? Passar de uma hepatite C crônica ativa 
para uma situação de negativado significa estar livre de problemas? Depois de negativado, o dano hepático 
pode permanecer? O vírus foi eliminado completamente do organismo ou pode replicar? Etc. etc. E como 
estas, teríamos ainda uma infinidade de dúvidas sem respostas.  
 
 Tentando responder estas perguntas, pode-se afirmar que estar curado da hepatite C, em geral, 
significa estar negativo do vírus de forma permanente, tendo assim eliminado o problema que estava 
causando a destruição do fígado. 
 
 Em relação ao dano acontecido no fígado, este poderá perdurar pelo resto da vida.  Há situações em 
que o fígado se regenera, porém existem outras em que a recuperação é apenas parcial, ou ainda impossível, 
devendo este indivíduo conviver com algumas limitações que o estado de seu fígado irá determinar. 
Resumindo, o paciente negativado eliminou, talvez, o principal problema, porém seqüelas do estrago que 
sofreu poderão perdurar, e nos acompanhar a vida toda.  Mas, uma guerra se ganha de batalha em batalha e 
está na hora de aprender lidar com a situação resultante. 
 
 O que acontecerá no futuro com estes indivíduos é ainda uma incógnita.  A hepatite C nem sequer 

chegou à idade de uma debutante, ainda desconhecemos seus efeitos futuros,  e tanto da própria doença 
como dos efeitos dos tratamentos.  Ninguém pode definir com certeza se no futuro não apareceram efeitos 
colaterais derivados do uso dos medicamentos, como o Interferon ou a Ribavirina. Ou com o uso das técnicas 
e dos medicamentos alternativos, chamados de naturais, pois estes também não estão livres de riscos, 
conforme os anúncios de graves problemas que aconteceram nos últimos anos com o Kava-kava e o Hipérico. 
 
 Pessoalmente, opino que a melhor definição para a palavra cura provavelmente seja conseguir 
conviver com o problema, de forma pacífica, sem traumas ou seqüelas graves, morrendo, depois de muitos 
anos, de idade avançada, não pela doença e sim com a doença. 
 

Existem tratamentos alternativos ? 
 
 Tudo na vida possui alternativas. Muitos médicos não concordam e preferem o tratamento com 
medicamentos. Nos Estados Unidos, 70% dos pacientes com doenças crônicas combinam o tratamento 
médico com algum tratamento alternativo. Hoje em dia, a maioria das faculdades americanas incluem os 
tratamentos alternativos dentro de seus currículos universitários. Se você decidir fazer qualquer tratamento 
alternativo, informe sempre o seu médico e observe atentamente se existe ou aparece algum efeito 
contraproducente.  

 
Os tratamentos alternativos  

são efetivos ? 
 
 Houve poucas tentativas de pesquisa para conferir a efetividade de terapias naturais, mas muitas 
pessoas informam benefícios positivos. Se você decidir usar terapias naturais, é vital consultar seu médico, 
que estará corretamente qualificado para orientar você a respeito da sua capacidade de tolerá-la.  
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 Se um terapeuta natural sugerir que você deixe de ver seu médico especialista, abandone 
imediatamente este terapeuta, pois ele estará agindo equivocadamente, dando-lhe tal conselho. Faça 
perguntas minuciosas a seu terapeuta... 
 
  1) O tratamento é perigoso ? 
  2) Como esta terapia consegue resultados em pessoas com hepatite C ? 
  3) Quais são os efeitos colaterais ? 
  4) O terapeuta é associado de uma organização de classe reconhecida ? 
  5) Quantos experimentaram esta terapia e qual foi o resultado científico em pessoas com 
hepatite C ? 
  6) Como foram avaliados os resultados da terapia e onde estão publicadas ?  
 

Como escolher uma terapia alternativa 
 
 Antes de se decidir por uma terapia alternativa, devem ser feitas várias perguntas difíceis de 
responder e que deveriam ser sanadas da melhor maneira possível. É efetivo o tratamento selecionado para a 
hepatite C ? Qual são as possibilidades de cura ou expectativas de melhora? Há qualquer arquivo médico ou 
estudos clínicos que atestem a efetividade dessa terapia?  
 
 De acordo com os estudos científicos, as únicas terapias provadas e aceitáveis são aquelas que foram 
testadas com ensaios em animais e  confirmadas em humanos, que publicaram os resultados na literatura 
médica e ainda que possam ser reproduzidas por qualquer terapeuta. Todas as outras são suspeitas, porém, 
esta suposição exclui muitos fatores importantes.  
 
 O fato é que, por várias razões, alguns estudos não são publicados. Por exemplo, muitas pessoas 
procuram tratamentos alternativos e, em muitos casos, os pacientes completam uma terapia mas não mantêm 
contato com o médico. Em outros casos, morrem  pacientes antes que qualquer teste possa ser completado. 
Outro problema é que as clínicas alternativas usam uma variedade de modalidades chamadas naturais, e isto 
impede a aceitação por parte dos médicos.  
 
 Quando for a uma clínica alternativa, pergunte se você pode ver os arquivos médicos dos pacientes. 
Embora isso não seja sempre possível, devido ao sigilo do prontuário, muitas clínicas mantêm alguma forma 
de documentação nas histórias dos casos dos pacientes. Cuidado ao folhear os relatórios dos casos. Por 
exemplo, se um paciente é descrito como tendo tido hepatite C, diagnosticado por um médico, e, depois do 
tratamento, parece que se curou , já está aí uma boa razão para desconfianças. A hepatite C pode estar 
diagnosticada erroneamente,  se isso não for feito por um médico especialista. Do mesmo modo, uma 
aparente cura não é uma estimativa quantitativa e não revela nada. Ou o paciente está negativado ou não 
está, e deveriam ser listados testes verificáveis e procedimentos que demonstram a história dos pacientes.  
 
 Estas são outras perguntas importantes que você deveria fazer ao procurar uma clínica alternativa:  
 
Quais são as credenciais do médico? 
 

 Em cada centro de tratamento alternativo, deve existir um médico responsável, mas isso não certifica 
a qualidade de um tratamento automaticamente. Porém, o médico deverá ser formado em uma universidade 
conhecida (e não, por exemplo, numa escola por correspondência).  

 
Quais são as experiências da clínica ou porcentagens de cura? 
 

 Isto pode ser difícil de verificar mas pode servir como um ponto de comparação ao verificar as 
entrevistas de pacientes tratados na clínica.  

 
O que estão descrevendo, cura ou melhora do paciente?  
 

Tenha cuidado com a distinção entre cura e melhora clinica. Uma melhora nos sintomas por seis 
meses não é considerada  cura, mas pode significar uma melhora ativa do paciente.  Também desconfie de 
qualquer clínica que faz propaganda extravagante, substancialmente diferente das estatísticas (por exemplo, 
80% de curas quando normalmente somente 45% negativam no tratamento médico) sem poder oferecer a 
confirmação.  

 
A clínica também oferece o tratamento médico convencional? 
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Um médico alternativo que rejeita qualquer forma de tratamento convencional é suspeito e deveria ser 
desconsiderado, porque as terapias convencionais podem ser eficazes para alguns pacientes.  
 
 Valiosas informações, que também podem ser usadas para endossar uma terapia, podem ser obtidas 
pelas entrevistas feitas, e confirmadas, com os pacientes. Depois de consultar uma clínica, solicite falar com 
os pacientes tratados. Qualquer clínica que desaconselhe este processo deveria ser desconsiderada. 
Informações também podem ser obtidas nas reuniões de grupos de apoio, onde as experiências são 
discutidas livremente.  
 
 De acordo com os médicos, os testemunhos de cura ou melhora podem estar errados pelas seguintes 
razões :  
 

► os pacientes podem ter uma hepatite C que está progredindo lentamente e não está manifestando 
nenhum sintoma, mas o tratamento alternativo pode ajudar incrementar  a qualidade de vida e o seu 
estado físico, aparentando uma melhora;  

 
► os pacientes podem ter tido um nível de transaminases que voltou naturalmente à normalidade, já 
que elas oscilam continuamente, mas o crédito é dado ao tratamento alternativo;  

 
► o paciente que recebeu terapia médica recentemente, enquanto fazia uma terapia alternativa, pode 
estar experimentando uma regressão devido aos efeitos do tratamento original. Mas, novamente, o 
crédito é dado à terapia alternativa.  

 
 
Verifique também se a hepatite C da pessoa foi confirmada por um PCR e por uma biópsia.  Pergunte 

se foram feitos testes específicos e adotados procedimentos de diagnóstico (por exemplo, TGO, TGP, GGT, 
PCR, testes de função hepática, biopsia, etc.).  Averigúe se estes testes foram revisados por 
hepato/gastroenterologista competente, ou médicos de um hospital especializado. 
 
 Freqüentemente, as curas que acontecem fora do tratamento médico são vistas com grande 
cepticismo pela corrente médica. Uma das explicações mais comuns oferecidas por médicos é que a cura é 
uma melhoria espontânea. As melhorias espontâneas, a menos que aconteçam nos primeiros meses depois 
da contaminação, são tão estranhas que a ocorrência disso entre os pacientes de hepatite C desafia qualquer 
grau lógico de probabilidade. 
 
  Os portadores deveriam ter cuidados ao avaliar toda a informação descrita. E,  também, estar atentos 
a alguns sinais de fraude ou ao comportamento imoral entre os médicos. Enquanto algumas clínicas agem 
dentro de princípios éticos e profissionais, é mais fácil do que provavelmente imaginamos encontrar charlatões 
nos tratamentos alternativos.  
 
Algumas indicações para detectar um charlatão  
 
O uso de dupla-conversa 
 

Alguns médicos imorais manipulam os pacientes usando frases enigmáticas, ambíguas,  ou ilógicas, e 
terminologias difíceis. Por exemplo, a declaração de que “a hepatite C não pode ser tratada mas você pode” é 
uma forma de dupla-conversa que não tem nenhuma base na realidade ou no bom senso.  
 
As promessas milagrosas 
 

Há sempre palavras ou frases que prometem um grande benefício aos pacientes e que, na 
observação mais acurada, não fazem nenhum sentido. Por exemplo, este anúncio foi usado para descrever 
um produto alternativo:”Teoricamente, os nutrientes achados neste suplemento glandular podem conter fatores 
essenciais que ajudarão as glândulas do corpo”.  
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Focalizando o lado falso/positivo 
 

Quando a condição de um paciente não estiver melhorando, os sintomas são usados como um ponto 
de referência. Por exemplo, se um paciente tiver dor no ombro direito, um charlatão pode falar que a dor não 
passou para o ombro esquerdo como era esperado e isto é um falso/positivo, e não um sinal de que o 
tratamento está dando resultados.   Deve-se desconfiar destas afirmações, não baseadas em nenhum tipo de 
teste laboratorial ou médico.  
 
Os testes questionáveis e outras práticas 
 

Enquanto alguns dos testes usados pelos médicos alternativos podem diferir substancialmente dos 
usados na medicina tradicional, a forma simples de serem feitos não insinua o charlatanismo 
automaticamente. Porém, se diagnoses amplas ou avaliações do progresso são feitas somente deste modo, 
baseadas em coisas que excluem todos os outros protocolos normais, o paciente deve manter-se cauteloso.  
 
 Isso pode acontecer com alguns terapeutas como os macrobióticos, que avaliam os pacientes pelo 
lado espiritual/físico, limitando-se à prática das disciplinas médicas metafísicas ou antigas. Significativamente, 
a franqueza de um médico alternativo para o uso de princípios estabelecidos de diagnose pode servir como 
uma medida importante de integridade.  
 
Outras considerações importantes 
 

Uma vez tomada a decisão de realizar uma terapia alternativa, os pacientes devem sentir confiança 
nos princípios do tratamento. Quando o médico do paciente não considerar um tratamento alternativo e nem 
mesmo quer saber os dados pertinentes, nem histórias do caso ou os resultados das entrevistas do 
tratamento, então pode estar na hora de achar outro médico com um interesse maior no medicamento 
alternativo.  
 
 Uma vez tomada a decisão, o paciente deveria dar uma oportunidade justa à terapia selecionada. Em 
alguns casos, o tratamento pode durar só algumas semanas; em outros, mais de um ano. É crucial que os 
pacientes entendam os elementos envolvidos e que planejem suas vidas de acordo com a terapia. Também é 
importante que os pacientes tenham o apoio da família e amigos para ajudá-los no tratamento e nos muitos 
obstáculos que poderão enfrentar. 
 

Na realidade, não é incomum que pacientes interrompam um tratamento porque os familiares não 
vinham aceitando as regras severas envolvidas. Geralmente, buscam conselho com outros pacientes, e as 
famílias devem chegar a algum acordo sobre as opções do tratamento. Qualquer dificuldade deverá ser 
discutida em família, de modo a superar-se o problema.  
 
As perguntas a seguir podem ajudar algumas famílias a determinar como serão afetadas coletivamente 
com a terapia selecionada: 
  

1)A família concorda com a teoria e a filosofia da terapia em vista?  
  2) Os efeitos colaterais, a duração do tratamento e todas as outras variáveis relacionadas 
foram discutidas satisfatoriamente?  
  3) Os familiares estão preparados para fazer as modificações necessárias e ajustar-se à 
terapia? As regras dietéticas rígidas serão aceitas, ou criarão problemas?  
  4) Se o portador está trabalhando ou viajando, o programa pode continuar a ser seguido 
fielmente (por exemplo, mantendo uma dieta ou regime fora de casa)?  
  5) Os grupos de apoio são uma opção real, com a qual os familiares concordam?  
 
 Chegar a um acordo em torno das perguntas acima pode assegurar o compromisso necessário para o 
sucesso potencial de um tratamento. Deste modo, a discussão honesta e aberta ajudará a resolver qualquer 
conflito com potencial para encerrar o tratamento.  
 

Tratamento alternativo complementar da cirrose 
 

 Para aqueles que não podem fazer o tratamento médico, esta pode ser uma alternativa. Deve-se 
preservar o fígado mediante uma dieta rígida e que não excite o órgão, eliminando substâncias tóxicas, 
condimentos fortes, frituras, carnes vermelhas, café, álcool, cigarros, drogas e medicamentos. Para estimular o 
fígado, recomenda-se a aplicação de compressas quentes de água com vinagre e banhos de imersão em 
banheira com água morna, pelo menos uma vez por dia e, se possível, banho de  sol durante meia hora por 
dia. Algumas pessoas recomendam o consumo de alcachofras e cascas de limão. Chás ou cápsulas de cardo 
mariano (silymarina), boldo do Chile, e alecrim também são indicados.  
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Ativadores naturais do Interferon natural no organismo 
 

O Interferon é uma substância produzida pelas células brancas do corpo e que luta contra infecções, 
câncer, alergias e envenenamento por substâncias químicas ou tóxicas.  
Pode ser produzido artificialmente para ser injetado, usado assim no combate a alguns tipos de câncer e 
infecções por vírus, como na  hepatite C.  
 

Estudos indicam que muitas substâncias naturais podem ativar a produção natural do Interferon, em 
nosso corpo.  Os mais conhecidos ativadores ou potencializadores de Interferon naturais são:  
 

► Astragalus - uma erva chinesa que aumenta a reação dos anticorpos a invasores estranhos de todo 
tipo, inclusive o câncer.  

► Boneset -uma erva anti-séptica, encontrada na América, com propriedades antivirais, usada para o 
tratamento de resfriados e gripes, tosses, febres, indigestão e dor.  

► Clorofila - um pigmento das plantas que pode ser achado em uma longa lista de legumes  verdes e 
algas.  

► Coenzyme Q10 - um antioxidante que atua em toda a cadeia de  transporte de energia no corpo. O 
coenzyme Q10 ajuda a reduzir o risco de infecção nas células T.  

► Echinacea - a erva mais popular na América do Norte, usada como tratamento para dores de dente, 
mordidas ou picadas de insetos, alergias e todos os tipos de infecções.  

► Ginkgo - um antioxidante do sistema nervoso central, potente para o tratamento de desordens de 
circulação, problemas de memória, pressão alta, depressão e desordens do sistema imunológico.  

► Alcaçuz - uma erva antiinflamatória e antialérgica, trata infecções da área respiratória como também 
desordens femininas, úlceras e insuficiência renal. 

► Melatonina - um hormônio produzido pela glândula  pineal,  atua  como antioxidante no sistema imune 
ativando as suas  propriedades.  

► Cardo mariano (silymarina) - uma erva recomendada comumente como um limpador e restaurador do 
fígado, e indicada como tratamento médico complementar para hepatites.  

► Cogumelos medicinais - reishi, maitake, shiitake, kombucha e outros estimulam muitos aspectos do 
sistema imunológico,  inclusive a produção de Interferon.  

► Ginseng siberiano - estimula as células T, a energia e a libido. 

► Vitamina C, bioflavonóides, especialmente o extrato de semente de uva, hesperidina, ácido lipóico e 
ácido ômega 3 são poderosos antioxidantes. 

 
Esta lista mostra alguns dos potencializadores do Interferon naturais mais populares, disponíveis em 

farmácias, de forma isolada, ou em combinação com outras substâncias. Para mais informações sobre como  
impulsionar a imunidade natural de seu organismo, consulte o seu médico. 

 
Nunca tome nenhum produto sem uma prévia consulta a seu médico.   Se, ao ingerir qualquer produto, você 
sentir que ele caiu pesado provocando alguma dor de cabeça ou sensação de cansaço, pare imediatamente 
de usá-lo. O mesmo produto pode ser benéfico para uma pessoa e, tóxico para outra. 
 

Abacate e outras frutas 
   
 O abacate pode ajudar a proteger o fígado.  Estudos realizados no Japão mostram que em 
determinadas situações o avanço do dano hepático foi diminuído em pessoas que comiam abacate todos os 
dias.  Atualmente, está em estudos qual é o principio ativo contido no abacate que produz este efeito.   
 
 Outras frutas, entre elas a melancia, o figo, o kiwi, a cereja e a lichia, também apresentam efeitos 
benéficos para o fígado. Também estão em curso estudos para determinar o seu efeito protetor. 
 

Abacaxi 
 
 Excelente sobremesa que contém enzimas que auxiliam na não-absorção das gorduras contidas na 
alimentação, facilitando assim a metabolização das gorduras pelo fígado.  Sempre que possível, coma de 
sobremesa uma rodela de abacaxi. 
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Ácido Ômega 3 
 

 Excelente antioxidante, ajuda a reduzir a inflamação dos membros e do fígado, ao eliminar os radicais 
livres, podendo, assim, propiciar a redução das transaminases.   Peixes como o salmão, o atum ou a sardinha 
são excelentes fontes do ácido ômega 3, inclusive os vendidos em latas. 
 

Acupuntura 
 
 Não pode atacar diretamente um vírus, porém pode ser um estimulante para fortalecer o organismo 
como um todo. Curiosamente, os meridianos utilizados há mais de dois mil anos pela acupuntura para 
fortalecer o fígado estão localizados nos mesmos locais que os médicos utilizam para observar pequenos 
sinais significativos, que ajudam a identificar alterações nas condições do órgão.  Coincidência ou rigor 
cientifico? 
 

Água 
 
 Provavelmente, um dos melhores medicamentos existentes na terra.  É importante manter nosso 
corpo hidratado, com o que todas as nossas funções se desenvolvem corretamente.  Um paciente com 
problemas hepáticos que beba pouca água poderá desenvolver facilmente problemas nos rins, precisando se 
submeter a seções de hemodiálises, com o qual estará agravando seu problema. 
 
 Beba em média três litros de água todos os dias, em pequenas quantidades e ao longo do dia inteiro. 
 

Alcachofra 
(Cynara Scolymmus) 

 
 Planta tradicionalmente popular no tratamento dos transtornos hepáticos. O ingrediente ativo, Cynarin, 
demonstrou proteger as células hepáticas e possuir efeitos reparadores das mesmas. É facilmente encontrao 
em cápsulas em qualquer farmácia.  
 

Alcaçuz 
(Glycyrrhiza glabra) 

 
 É efetiva no tratamento das hepatites viróticas. No Japão, o principio ativo é comercializado para 
tratamento endovenoso das hepatites crônicas. Em excesso, pode elevar a pressão, reter líquidos no 
organismo e causar complicações cardíacas.  
 

Alecrim 
 
 A atividade hepatoprotetora e hepatocurativa apresentada pelo alecrim, e fundamentalmente por seus 
brotos mais tenros, pode ser atribuída à sua capacidade antioxidante. O alecrim não deve ser utilizado de 
forma contínua já que o seu uso excessivo pode dar lugar a manifestações tóxicas.  
 

Alfafa 
 
 Atua como nutriente e diurético, auxiliando no processo digestivo. Na salada são usados os brotos. 
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Alho 
 
 É um antibiótico, antifungicida e antiviral natural, protegendo o corpo de infecções, eliminando toxinas 
e regulando os níveis de células brancas e vermelhas. Em altas quantidades, pode causar dermatite e diarréia 
e ainda inibir a coagulação do sangue e alterar a função da tiróide. Tenha muito cuidado com a quantidade 
ingerida e prefira o alho natural ao óleo em cápsulas.  
 
 Dica culinária: para evitar a repetição do sabor do alho na garganta, corte o dente de alho ao meio e 
retire o bulbo central antes de usar.  Cuidado: não use em excesso se você tiver cirrose. 
 

Astragalus 
(Astragalus Membranaceus) 

 
 Na medicina chinesa é chamado de HUANG QI, e possui excelentes propriedades para melhorar o 
sistema de defesa do organismo, reativando o sistema imunológico.  
 

Boldo do Chile 
 
 O chá feito com as folhas do boldo obtém resposta positiva na redução das transaminases. O boldo 
faz parte de diversos medicamentos indicados para o restabelecimento do fígado. 
 
 Porém, o boldo pode ser altamente tóxico. Consulte sempre o seu médico, antes de ingerir boldo, seja 
na forma que for.  O boldo contém boldina, que paralisa os nervos sensoriais e motores, incrementando a 
freqüência respiratória. Em doses altas, pode causar a morte por parada respiratória.  
 
 Porém, com moderação e controle médico, o boldo deve ser considerado, já que é reconhecidamente 
excelente nas doenças hepáticas.  O boldo pode duplicar o fluxo da bílis, pelo que é utilizado em alterações 
digestivas, devido a deficiências no funcionamento do fígado. 

 

Cardo Mariano - Silymarina -  
Milk Thistle 

(Silymarina) (Silybum Marianum) (Leberschutz) 

 
 O famoso milk thistle é provavelmente a melhor das ervas para o tratamento do fígado. A silymarina 
refere-se ao extrato das sementes do cardo mariano. Usado há mais de 2 000 anos, foi largamente 
empregado na Idade Média para tratamento do fígado. O ingrediente ativo atua como um potente 
hepatoprotetor e antioxidante e promove o nascimento de novas células hepáticas. O cardo mariano pode 
ajudar a proteger e sarar o fígado, nos danos causados pelo álcool, drogas, produtos químicos ou 
medicamentosos, venenos ou hepatites, atuando como hepatoprotetor na recuperação das células hepáticas, 
possuindo excelentes propriedades antioxidantes. 
 

É muito usada na Europa, principalmente na Alemanha, onde existem mais de 300 estudos científicos 
comprovando o seu efeito benéfico. Ganhou comprovação científica também no tratamento dos danos 
causados pelo álcool, drogas, medicamentos, venenos e agrotóxicos e está sendo amplamente estudado no 
tratamento da hepatite e da cirrose.  
 
 A dosagem recomendada é de 300 a 600 miligramas, por dia, de extrato que no mínimo contenha 80% 
de principio ativo. Dosagem de ataque: 70-80 mg, quatro vezes/dia ou 150 mg duas vezes/dia, durante quatro 
a seis semanas. Dosagem de manutenção: 70-80 mg duas-três vezes/dia. Ingerir de preferência junto com 
alimentos. Não possui efeitos colaterais e não reage com outros medicamentos.  
 
 Reduz o colesterol biliar (gordura depositada no fígado, chamada de esteatose). Encontra-se à venda 
em farmácias e nas lojas de vitaminas importadas. Na farmácia, procure pelos seguintes nomes: Silimalon ou 
Legalon, Milk Thistle ou Leberschutz, se não encontrar e dispuser da planta, jogue uma colher de sobremesa 
da flor seca em uma xícara de água quente e aguarde dez  minutos antes de beber.  
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Castanha do Pará 
(Bertholletia excelsa) 

 
 As frutas secas como nozes, amêndoas e castanhas são ricas em vitaminas e proteínas vegetais.   Os 
efeitos positivos do consumo diário da Castanha do Pará, uma semente rica em vitaminas A, B, C e E e em 
proteínas completas como a excelsina,  aumentam e melhoram a qualidade de vida.   Os pacientes enfrentam 
melhor o efeito colateral dos medicamentos,  já que a castanha-do-pará é altamente estimulante do sistema 
imunológico em geral.   Além de nutriente, a Castanha do Pará é um poderoso antioxidante, com suas 
proteínas completas que combatem os radicais livres, especialmente os depósitos de ferro resultantes das 
quebras de moléculas de hemoglobina. 
 

Chá 
 

Uma xícara de chá após o jantar ajuda a digerir muito melhor as gorduras ingeridas.  Quando as pessoas 
ingerem gorduras, aumentam a concentração de lipídios, os quais desencadeiam a produção de radicais 
livres, que entre outros danos também provocam inflamação em todos os órgãos, inclusive o fígado. 

Os antioxidantes, entre eles o chá, de preferência o chá verde, que contém mais princípios ativos que 
o chá preto, ajudam a eliminar os radicais livres do organismo. 

Chicória 
 
 A chicória (Cichorium intybus L.) de sabor muito amargo, é indicada para depurar o fígado. 
Experimente prepará-la em salada, condimentando a chicória com alho, limão e azeite de oliva extra-virgem. 
 

Coenzyme Q-10 
 
 É um antioxidante que aumenta a capacidade das células T, reduz o risco de infecções e ativa a 
produção do Interferon natural –  60 mg por dia é a dose indicada para aumentar a oxigenação celular. 

Cogumelos reishi, shitake  
e cogumelo do sol 

 
 Na medicina chinesa, estes cogumelos são chamados de Fu Shen e possuem o poder de aumentar as 
defesas imunológicas e a produção do Interferon natural. Também regulam a pressão arterial, limpam o 
sangue, estimulam o funcionamento do fígado e ajudam a combater o stress. Recomenda-se fazer um chá 
com 3 a 5 gramas de cogumelos por dia.  
 
 Existem estudos importantes recomendando o reishe para casos de hepatite, e alguns hospitais da 
Europa já o empregam.  O reishe possui a capacidade de acelerar a síntese das proteínas e nucletotídos a 
nível hepático, ao regenerar as células danificadas e reduzir a infiltração dos lóbulos do fígado, favorecendo a 
desintoxicação e a regeneração hepática. 

 

Dente de Leão 
(Taraxacum Officinale) 

 
 A raiz e as folhas possuem propriedades reparadoras para o fígado. Recomenda-se o uso da erva em 
cápsulas, à venda em farmácias. É um excelente diurético, recomendado para pessoas com retenção de 
líquidos. Ótima alternativa para substituir os diuréticos.  Três xícaras de infusão de dente de Leão por dia são 
um excelente tônico hepático e digestivo. 
 

Equinacia 
(Echinacia Púrpura) 

 
 Estimulante do sistema imunológico, aumenta a capacidade do Interferon natural produzido pelo 
organismo. Excelente para tratar a neuropatia (pernas pesadas). Excelente coadjuvante no tratamento das 
infecções por vírus, bactérias e fungos. Interfere na replicação dos vírus dificultando a sua reprodução. 
Mostrou-se eficiente para restaurar o sistema imunológico de pacientes submetidos à quimioterapia. Durante a 
gravidez e lactação, seu uso exige estrito controle médico. Encontra-se em cápsulas nas farmácias.  
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Erva de São João ou Hipericum 
(St. John's Wort) (Hypericum Perfuratum) 

 
 Cuidado, não confundir com outra erva que recebeu o mesmo nome na língua portuguesa. Esta é a 
erva da moda nos Estados Unidos, recomendada como um antidepressivo leve, atuando contra a ansiedade e 
o stress. Também possui efeitos positivos na recuperação do fígado. Melhora a neuropatia (pernas pesadas), 
auxilia no tratamento dos problemas hepáticos. Nas farmácias, é encontrada em cápsulas. 
 
 CUIDADO! - Estudos recentes sobre a Erva de São João (Hipérico ou Hipericum), demonstram que 
pessoas tomando medicamentos devem evitá-la.  Foi comprovado que a Erva de São João prejudica o 
tratamento da AIDS e também a ação da ciclosporina nos transplantados, o efeito das pílulas 
anticoncepcionais, nas mulheres, além de alterar a ação dos tranqüilizantes e medicamentos cardíacos.   Por 
precaução, evite tomar esta erva se estiver tomando medicamentos de qualquer espécie. 
 

Exercícios físicos 
 
 São muito importantes para manter um bom estado físico, porém não ultrapasse a capacidade do seu 
corpo. O exercício em excesso aumenta o stress e sobrecarrega o organismo. A caminhada é uma ótima 
opção e combina o exercício físico com o aeróbico.  Outras opções altamente recomendadas são andar de 
bicicleta e a natação, de preferência a hidroginástica. 
 

Ervas e tratamentos fitoterápicos 
 
 Atenção: Qualquer tratamento com ervas somente faz efeito se seguido por um período médio de três 
meses. Após esse período, é aconselhável parar por algum tempo, permitindo ao seu organismo eliminar 
qualquer resíduo que tenha se acumulado no fígado, evitando-se assim um efeito tóxico e nocivo. 
 

Se observar sintomas como dermatites, diarréia, dor de cabeça, tonturas ou inflamação do fígado, isto 
indica que a dosagem está muito elevada ou que você pode ser alérgico a esta planta. Interrompa 
imediatamente o tratamento ou diminua a dosagem. 
 
 Os tratamentos alternativos à base de ervas são importantes coadjuvantes e excelentes 
hepatoprotetores, porém nunca deve ser abandonado o tratamento médico para se realizar um tratamento 
alternativo. Faça-os conjuntamente, um auxiliando ao outro, sempre consultando o seu médico. Cuidado: 
certas ervas podem ser tóxicas para seu fígado, prejudicando-o ainda mais. Se, após tomar alguma erva, 
sentir dor de cabeça ou qualquer reação, interrompa imediatamente a ingestão e consulte novamente o seu 
médico. 

 
Ferro 

 
 Não tome nenhum suplemento que contenha ferro.  Uma das características da hepatite C é a 
acumulação de ferro no fígado e está comprovado que os vírus se alimentam deste ferro. 
 

Muito cuidado com os complementos multivitamínicos e minerais.  Geralmente, a quantidade de ferro é 
muito superior à dosagem diária recomendada para o organismo. 

 
O ferro contido nos alimentos é muito mais fácil de metabolizar, devendo-se simplesmente diminuir a 

quantidade dos alimentos que contenham alto teor de ferro – porém, nunca eliminá-los totalmente da sua 
dieta. 

 
Ginkgo Biloba 

 
Pode ajudar a combater o cansaço. São suficientes 60 mg. diários do extrato em cápsulas. Poderoso 

antioxidante do sistema nervoso central, atua nos problemas de memória, pressão alta, depressão, e ativa o 
sistema imunológico.  
 

Ginseng 
 
 Estimula a atividade das células T e a produção do Interferon natural.  
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Homeopatia 
 
 Não existem registros que prescrevam o tratamento homeopático. Porém, todas as formulações 
usadas para fortalecer o organismo e o sistema imunológico são válidas. Entre os compostos homeopáticos 
para auxiliar no tratamento das hepatites estão o mercúrio e o natrum sulfuricum.    
 
 As vantagens da utilização de produtos homeopáticos como complemento no tratamento de doentes 
com hepatite C são defendidas num estudo realizado pelo Hospital Hotel-Dieu, na França, demonstrando os 
benefícios da homeopatia quando aplicada como complemento dos tratamentos convencionais. 
 
  Nesse sentido, a homeopatia apresenta benefícios no tratamento dos comichões e insônias dos 
doentes e das astenias (fraqueza), depressões e irritabilidade próprias dos doentes com hepatite C. Ficou 
provado que o método homeopático minimiza e, em muitos casos, elimina os sintomas de alguns pacientes. 
 
 Ainda para os que se encontram em tratamento, também ficou comprovado que os medicamentos 
homeopáticos não interferem nos efeitos dos convencionais, podendo melhorar a qualidade de vida dos 
doentes. 
 
 A homeopatia está baseada num sistema de tratamento de certas doenças por meio dos agentes que 
as podem provocar, aplicados em doses muito reduzidas, baseada em dois princípios fundamentais: o da 
similitude e o da divisão infinitesimal. Determinadas substâncias em doses elevadas provocam certos sintomas 
que podem ser tratados com a utilização dessas mesmas substâncias em doses muito reduzidas. 
 

Kava Kava 
  

ALERTA! - O kava kava, um suplemento fitoterápico comum, indicado contra insônia e estresse, pode causar 
dano ao fígado. Existem relatos de que várias pessoas desenvolveram insuficiência hepática depois de usar o 
suplemento. 

 

Lecitina de soja 
 

 A soja e seus derivados protegem as células hepáticas.  Uma dosagem de 1.200 mg, três vezes ao 
dia, é suficiente. 
 

Liver Flush 
 
 É um chá usado nos Estados Unidos para limpar o fígado. Prepara-se jogando um copo de água 
quente (não ferver) em: 1/2 colher de gengibre fresco, 1 colher de sementes de Feno Grego (encontrado em 
casas de condimentos árabes), suco de 1 limão galego e 1 pitada de pimenta malagueta.  
 

Medicina Chinesa 
 
 Em um relatório do Jornal Chinês de Medicina Tradicional e Ocidental Integrada (1994), era 
reivindicado um percentual de cura de 56% e, à maioria dos outros pacientes que mostraram algumas 
melhorias, foi administrada a seguinte fórmula para tratar hepatite C: 
 
 Astragalus:    30 gramas;  
 Bupleurum:    10 gramas.  
 Crataegus:    15 gramas;  
 Dente-de-leão;    15 gramas;  
 Forsythia:    30 gramas;  
 Gardênia:    15 gramas;  
 Ho-shou-wu:    15 gramas;  
 Moutan:    15 gramas; 
 Peony vermelho:   30 gramas;  
 Sálvia:     30 gramas.  
 
 As ervas são encapsuladas e as quantidades indicadas aqui servem para duas doses por dia, durante 
três meses. A fórmula pode ser modificada para tratar sintomas específicos somando ervas adicionais para 
situações específicas. Alguns pacientes podem experimentar diarréia por conta desta terapia, pois algumas 
ervas são laxativas. Pare a terapia ou diminua as quantidades se isso acontecer. 
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 Uma outra fórmula chinesa, conhecida com o nome de DAN ZHI XIAO YAO SAN, também é indicada 
para os sintomas da hepatite, como a febre, o suor excessivo à noite, a dor de cabeça, os olhos vermelhos, a 
boca seca, a menstruação irregular e a sensação de estômago pesado. Esta formula é composta por:  
 
 Cortex Mountan Radicis:   6 gramas;   
 Fructus Gardeniae:    3 gramas;   
 Herba Menthae:    1 grama;   
 Poria:      9 gramas;     
 Radix Angelicae Sinensis:   6 gramas;   
 Radix Bupleuri:     6 gramas;   
 Radix Glycyrrhizae Praeparatae:  3 gramas;   
 Radix Paeonia Alba:    9 gramas;   
 Rhizoma Atractylodes Macrocephalae:  6 gramas;   
 Rhizoma Zingiberis Recens:   1 grama.   
 

Pensamento positivo 
 
 É muito importante para se conseguir a cura de qualquer doença. Pense sempre positivo e decidido a 
curar-se. Encare cada novo dia com otimismo, sem ansiedade, e se possível tente não se estressar. Está 
provado que o stress prejudica o sistema imunológico. Não se deprima, lute. Você tem muitas chances de 
ganhar esta guerra. 
 
 O pensamento positivo serve para todas as crenças e religiões, inclusive se você é agnóstico. Saiba 
que sempre existirá um poder superior a quem você poderá apelar, ou aprender a respeitar.   É impossível 
atingir um nível superior na nossa vida íntima se não acreditarmos na existência de um poder superior. 
 

Spirulina 
 
 É o extrato da alga verde/azul e possui atividade antiviral. Não existem estudos sobre o efeito na 
hepatite C, porém acredita-se que acelera a recuperação do fígado. É rica em betacaroteno.  
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Suco de limão 
 

Excelente depurador para o fígado.  Não pode ser usado em excesso se a pessoa sofrer de problemas 
gástricos ou se tiver cirrose. 

 
 Beber todos os dias, em jejum, o suco de um limão, devagar, em pequenos goles. Assim ministrado, é 
um excelente método para desintoxicar o fígado.  Observe sua pressão, pois o limão pode ocasionar uma 
baixa da pressão arterial sistólica. 
 

Timo e Thymic Factors 
 
 O thymic factors é uma combinação de drogas desenvolvida pelo Dr. Carson B. Burstiner, após ter 
contraído hepatite B. Entre seus ingredientes, encontram-se o extrato de timo cru, fator humoral de timo, 
polipectidios enzimáticos, ervas variadas e vitaminas. Relatam-se resultados alentadores em hepatite B e C, 
artrite reumatóide, lúpus, esclerose múltipla, psoríase e câncer de pele. Encontra-se à venda nos Estados 
Unidos e o tratamento é muito útil.  
 

O timo é uma glândula localizada no peito, entre a garganta e o estômago, e atua sobre o sistema 
imunológico e o sistema de defesa do organismo.  O timo de determinados animais faz parte da culinária de 
algumas regiões, com o nome de moleja (do Espanhol mollejas).  O extrato de timo é o concentrado deste 
órgão, retirado de animais jovens, principalmente do gado, e depois seco e triturado. No Brasil, o extrato de 
timo cru, extraído do gado, pode ser encontrado nas farmácias.  

 

Tratamentos espirituais 
 
 A crença em qualquer religião é altamente importante e já está provado em estudos feitos por 
universidades americanas que as pessoas com crenças espirituais mais sólidas reagem muito melhor a 
qualquer doença e seu tratamento.  
 
 Os tratamentos espirituais incluem muitas opções e cada individuo deve procurar descobrir com qual 
deles se identifica a sua fé.  O poder da oração é reconhecido em diversos estudos científicos como benéfico 
para o sistema imunológico.  O equilíbrio conseguido com a reforma espiritual pode trazer serenidade de 
espírito diminuindo o estresse, este, um dos grandes inimigos do sistema de defesa do organismo. 

 

Vitamina A 
 
Quando ingerida na forma de suplemento vitamínico, é a vitamina mais perigosa para o fígado, junto 

com o excesso de vitamina E, pela dificuldade que o órgão tem de metabolizá-la. Como resultado, vai 
acumulando-se gradativamente até formar um excesso de vitamina,  que chega a comprometer o fígado.   Em 
inúmeros casos, resulta em dano hepático. 

 
Muito cuidado com os complementos multivitamínicos.  Geralmente, a quantidade de vitaminas A e E é 

muito superior à dosagem diária recomendada para o organismo. 
 

Vitamina E 
 

Excelente antioxidante, ajuda a reduzir a inflamação dos órgãos do corpo, inclusive do fígado, ao 
eliminar os radicais livres, podendo, assim, obter a redução das transaminases. A dosagem não pode 
ultrapassar 800 UI por dia, pois, por ser oleosa, tende a se acumular no fígado, e o seu excesso terá um efeito 
tóxico nocivo. A melhor dosagem comprovada e de somente 200 UI por dia. 

 

Vitamina C 
 
 É um poderoso agente antiviral. O prêmio Nobel de medicina, Dr. Linus Pauling, recomenda um 
mínimo de 10 gramas de vitamina C por dia para qualquer pessoa. Nesta dosagem, pode causar diarréia, que 
cessa ao interromper-se a ingestão. 
 
CUIDADO! -  tomar acima de dois gramas por dia pode aumentar a quantidade de ferro no fígado, que 
representa um perigo, principalmente nos casos de cirrose e nos pacientes com hepatite C em tratamento com 
Interferon, inibindo a ação deste. Consulte o seu médico.  
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Vitaminas - Cuidado ! 
 
 Cuidado com as vitaminas oleosas tipo A ou E e algumas B em altas dosagem, pois elas se acumulam 
no fígado, dificultando o seu funcionamento e formando depósitos gordurosos. Cuidado, também, com os 
complexos ou suplementos de multivitaminas e minerais, pois contêm altas concentrações de ferro na sua 
composição. O ferro alimenta os vírus e deposita-se no fígado.  
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Capitulo 10 
 

Comidas e bebidas 
 

O que posso fazer em relação  
a minha nutrição ? 

 

Dieta da linha invisível do organismo 
 
 Não há uma dieta específica, igual para todos, que possa ser recomendada para o portador de 
hepatite C, já que cada organismo metaboliza os alimentos de forma diferente e que o eventual dano hepático 
pode ter alterado algumas das quase 2.000 funções realizadas pelo fígado. Isto não quer dizer que modificar 
sua dieta não terá nenhum efeito.  
 
 Um nutricionista poderá ajudar a compor uma dieta indicada para seu organismo, porém é o seu 
próprio corpo que vai determinar quais alimentos são mais bem aceitos e metabolizados. Escute as respostas, 
os avisos e os alertas que o corpo lhe envia, e você conseguirá organizar sua dieta personalizada, individual, 
exclusiva para seu organismo; aquilo que acostumo chamar de Dieta da linha invisível do organismo. 
 
 É muito fácil conseguir elaborar sua dieta, ideal observando a reação do corpo, os seus sinais, após 
cada refeição. Se você se sentir sonolento, com o corpo pesado ou com dor de cabeça, é um sinal de alerta 
para seu corpo, que está informando que algum dos alimentos ingeridos na última refeição não é indicado para 
o seu metabolismo. Seu corpo está sentindo dificuldade de digeri-lo, sobrecarregando assim o seu fígado. 
 
 Então, será necessário identificar, entre todos os alimentos ingeridos na última refeição, qual deles 
não é bom para nosso organismo.   Para isto, nos próximos dias, deveremos experimentar, um a um, 
separadamente, cada alimento ingerido, até encontrar aquele que vai desencadear aquela mesma reação no 
nosso organismo. 
 
 Bom, agora já estamos sabendo que este alimento não é bem aceito no nosso corpo e com certeza o 
nosso organismo vai agradecer se o eliminamos da dieta ou pelo menos diminuirmos a quantidade ou 
freqüência com que o ingerimos. 
 
 Assim, após alguns meses observando seu próprio organismo, você mesmo terá conseguido realizar 
uma lista de alimentos inconvenientes para sua dieta, o que significa que o seu cardápio passará a ser o ideal 
para seu organismo. Porém, siga o sábio conselho de escrever num papel os alimentos que nos causam 
problemas, senão, com certeza, você vai repetir muitas vezes os mesmos erros. 
 
 Ao final de vários meses, você vai sentir seu organismo mais leve, livre, com maior energia e 
disposição física, pois só estará ingerindo alimentos que seu corpo processa e aceita com facilidade. Isto vai 
gerar menos radicais livres e conseqüentemente menos inflamação em todos os órgãos, músculos e tecidos, 
propiciando um beneficio fantástico. 
 
 A nutrição e o fígado estão relacionados de muitas maneiras. Tudo o que comemos, respiramos e 
absorvemos, inclusive por nossa pele, deve ser refinado e desintoxicado pelo fígado. Assim, uma nutrição e 
dieta especiais podem ajudar a manter o fígado saudável. Comidas amargas são úteis e estimulam o processo 
digestivo, além de ajudarem o fígado. Saladas que contêm folhas amargas como dente-de-leão, endívias ou 
chicória, comidas 10-15 minutos antes das refeições, são receitas européias usadas há muito tempo para 
ajudar o fígado. Em Taiwan, uma dieta rica em legumes é recomendada para se ter um risco baixo de câncer 
em pessoas com hepatite C. 
 
 Sucos vegetais minoram freqüentemente as inflamações. Os sucos de cenouras, pepino, aipo e salsa 
são usados tradicionalmente pela cultura popular em limpeza do fígado.  
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Qual a melhor alimentação ? 
 

 Uma boa nutrição proveniente de uma dieta balanceada pode ajudar a regenerar as células 
danificadas do fígado. A grande maioria dos infectados com hepatite C pode vir a desenvolver cirrose num 
período que vai dos 10 aos 30 anos após a infecção. Ainda não está definido que fatores aceleram ou 
retardam a velocidade no desenvolvimento do dano hepático, porém certamente a alimentação é um fator 
fundamental e a dieta certa é um processo importante para o controle do avanço da doença.  
 
 A dieta deve ser individual para cada caso, tentando sempre manter seu estilo de vida. Consiste 
basicamente em uma alimentação balanceada, livre de álcool, drogas ou cigarros, baixa em gorduras e com 
carboidratos suficientes para prover as calorias necessárias ao organismo. Deve-se ter muita atenção com 
alimentos que aumentem a quantidade de ferro, pois pessoas com hepatite C não o processam totalmente, 
acumulando-o no fígado e prejudicando a ação do Interferon, seja o natural produzido, pelo organismo, ou o 
existente nas multivitaminas.  
 
 Alimentos com alto teor de ferro, como o patê de fígado, cereais fortificados, feijão preto, espinafre e 
carnes vermelhas devem ser ingeridos com moderação. Evite cozinhar em panelas de ferro. Controle a 
ingestão de alimentos gordurosos para não provocar depósitos de gordura no fígado. Os depósitos de gordura 
forçam o desempenho e a atividade do fígado, o qual reage com a inflamação do órgão. Mantenha o peso 
ideal para a sua altura e faça um programa de exercícios rotineiro. A caminhada é uma excelente opção.  
 
 Diabéticos devem seguir a sua dieta restrita em açúcares, observando que uma dieta baixa em 
colesterol pode alterar a glicemia. É essencial o paciente consultar sempre o seu médico antes de iniciar 
qualquer dieta ou um programa de exercícios. É importante o consumo mínimo de proteínas para manter o 
sistema muscular, porém sem exageros, principalmente, em pacientes com cirrose estabelecida, nos quais o 
excesso de proteína pode causar desorientação e confusão mental.  
 
 Pacientes com acúmulos de líquidos na barriga (tradicional barriga-d'água), ou inchaço nas pernas, 
devem controlar o sal nas comidas. Cada grama de sal ingerido resulta na acumulação de 200 ml. de líquido 
nestes pacientes. Substitua por condimentos ou suco de limão. Evite alimentos industrializados ou enlatados.  

 

Qual é a relação entre a dieta  
e a hepatite C ? 

 
 Está comprovado que uma dieta alimentar equilibrada pode ser um fator preponderante no bloqueio do 
progresso desta doença, pois tudo o que comemos deve passar pelo fígado para ser metabolizado. Uma das 
recomendações para as pessoas contaminadas pelo vírus da hepatite C é a de manter uma dieta alimentar 
saudável, ingerindo alimentos de baixa caloria e evitando o álcool.  
 

Uma dieta alimentar com mais carboidratos pode ajudar, pois ofereceria as calorias necessárias e, ao 
mesmo tempo, manteria o peso. A hepatite C pode fazer com que as pessoas percam o apetite. Portanto, 
seria conveniente fazer várias pequenas refeições ao longo do dia. Descanso adequado e exercícios podem 
fazer com que os pacientes de hepatite C sintam-se ainda melhor.  

A importância de manter o peso ideal 

 Vários estudos apresentados nos últimos congressos mostram que a esteatose (gordura no fígado) 
apressa a progressão de dano hepático nos portadores de hepatite C.  A esteatose, também chamada de 
fígado gorduroso, pode acontecer por vários motivos, sendo que o excesso de peso (obesidade) e o consumo 
de álcool são os mais importantes.  A vida sedentária e a alimentação inadequada são um dos maiores 
culpados pelo crescimento dos casos de obesidade. 

 A gordura depositada no fígado, facilmente detectável no exame de ultra-som, prejudica o 
funcionamento do órgão e aumenta as transaminases.  Este aumento das transaminases acelera a progressão 
do dano hepático, levando a uma mais rápida fibrose ou cirrose.  É recomendável para todos os portadores 
tentar se manter dentro de seu peso ideal, eliminando os quilogramas a mais que eventualmente possam 
existir.  É uma forma simples de ajudar o nosso fígado. 

Por que o fígado é tão importante  
na nutrição ? 
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 De 85 a 90% do sangue que deixa o estômago e intestinos levam nutrientes importantes ao fígado, 
onde são convertidos em substâncias que o corpo pode usar.  O fígado executa muitas tarefas metabólicas 
sem igual, e importantes, como processar os carboidratos, proteínas, gorduras e minerais para serem usados 
na manutenção das funções do corpo.  
 

Como uma doença no fígado  
afeta a nutrição ? 

 
 Muitas doenças crônicas são associadas com desnutrição. Uma das mais comuns é a cirrose. A 
cirrose acontece como resultado da ingestão excessiva de álcool, hepatites, obstrução dos tubos de bílis e 
exposição a certas drogas ou substâncias tóxicas. Pessoas com cirrose experimentam freqüentemente perda 
de apetite, náusea, vômitos e perda de peso, o que produz um aspecto de abatimento. Adultos com cirrose 
devem fazer uma dieta balanceada, rica em proteína, provendo 2 000 a 3 000 calorias por dia para permitir a 
regeneração celular.  
 

O que posso fazer em relação  
a minha nutrição ? 

 
 Muitos nutricionistas e médicos que trabalham com hepatite C afirmam que, com exceção do álcool, a 
dieta tem pequeno efeito direto na atividade do vírus e no resultado da infecção a longo prazo. Não há uma 
dieta específica que possa ser recomendada ou que possa garantir uma alteração no resultado de qualquer 
doença. Isto não quer dizer que modificar sua dieta não terá nenhum efeito.  
 
 A nutrição e o fígado estão em muitas formas relacionados. Tudo o que comemos, respiramos e 
absorvemos inclusive por nossa pele, deve ser refinado e desintoxicado pelo fígado, assim uma nutrição e 
dieta especiais podem ajudar a manter o fígado saudável. Comidas amargas são úteis e estimulam o processo 
digestivo, além de ajudarem o fígado. Saladas que contêm folhas amargas como dente-de-leão ou chicória, 
comidas 10-15 minutos antes das refeições, são receitas européias usadas há muito tempo para ajudar o 
fígado. Em Taiwan, uma dieta rica em legumes é recomendada para se ter um risco baixo de câncer em 
pessoas com hepatite C.  
 
 Sucos vegetais minoram freqüentemente as inflamações. Os sucos de cenouras, pepino, aipo e salsa 
são usados tradicionalmente pela cultura popular em limpeza do fígado. É recomendado beber dois a três 
litros de água por dia para se ter uma boa saúde.  
 

Que comidas devo evitar ? 
 
AMENDOINS:  

Alguns amendoins contêm aflatoxinas, um fungo que aumenta a probabilidade de câncer. 
 

 MOLUSCOS CRUS:  
Podem ser perigosos, por causa das bactérias, comer ostras cruas ou moluscos crus, mais ainda para 

pessoas com hepatite C. Evite ou cuide para que o molusco que você come esteja bem cozido.  
 

GORDURAS SATURADAS:  
É geralmente melhor consumir o mínimo de gorduras. Muitas pessoas reclamam de dor na área do 

fígado depois de comer comidas gordurosas. Se você comer gorduras saturadas, o fígado terá mais trabalho 
do que o normal para neutralizar os efeitos prejudiciais.  

 

Álcool e hepatite C 
 
 O álcool é uma toxina muito forte para o fígado e a sua ingestão em excesso pode levar a uma cirrose 
e, conseqüentemente, às suas complicações, inclusive ao câncer hepático. Não somente as pessoas que 
bebem muito correm o risco de contrair uma cirrose, mas também as que bebem socialmente correm o mesmo 
risco.  
 

As pessoas com hepatite C são muito mais susceptíveis ao álcool e podem ter seus fígados 
completamente destruídos por uma cirrose, bem como o seu tempo de vida diminuído. A combinação do vírus 
da hepatite C com o álcool acelera o desenvolvimento das doenças do fígado. O limite de drinques permitido 
por dia é somente um para as pessoas sem hepatite C. Portadores de hepatite C devem tentar evitar 
completamente a ingestão de álcool.  
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Leia e reflita: por que para os portadores de hepatite C  
é melhor não beber álcool 

 
Conforme um estudo feito no Servicio d'Hepatologie, Hospital Beaujon, Clichy, França, há uma relação 

íntima e uma possível interação da hepatite C com o álcool. 
 

Foram observadas interações entre o álcool e a hepatite C em vários níveis, inclusive a epidemiologia, 
a virologia (incluindo a carga viral), a histologia (o efeito na severidade de lesões ), a carcinogênese (o papel 
do álcool na ocorrência do carcinoma  hepatocelular), e o efeito nas  manifestações extra-hepáticas ou a 
severidade da infecção da hepatite C.  
 

No nível epidemiológico, um predomínio alto de infecção da hepatite C foi encontrado nos pacientes 
com doenças do fígado produzidas pelo álcool (de 14 a 37%), que também se caracterizou por uma proporção 
alta de repetição ou replicação viral, como foi revelado pelo PCR presente em mais de 90% dos pacientes do 
estudo. E mais, o predomínio de anticorpos detectados pelo Anti-HCV aumentou proporcionalmente  a 
severidade das lesões mais graves.  
 

Análises  virológicas baseadas na determinação do nível de HCV-ARN (PCR) mostrou variações 
influenciadas pela dieta, e uma relação clara com o consumo de álcool. 
A nível  histológico, o papel do álcool pode ser avaliado  ou por meio do desenvolvimento de fibroses ou pela 
determinação da incidência de cirrose.  
 

Um estudo no efeito do álcool, comparando pessoas que bebiam menos ou mais que 40 gramas por 
dia e comparando a progressão do dano histológico das lesões mais graves  confirmou um aumento mais 
rápido na fibrose, dobrando a incidência de cirrose em pacientes que admitem o consumo de álcool  maior que 
40 gramas por dia.  
 

O papel do álcool na ocorrência de carcinoma  hepatocelular nos pacientes com  cirrose devido à  
infecção pelo vírus C foi estudado extensivamente com resultados polêmicos.     Um recente estudo realizado 
na Itália mostrou que o risco relativo de câncer nos pacientes com infecção de hepatite C e o consumo de 
álcool dobram a possibilidade de desenvolvimento de câncer.  
 

Finalmente, o consumo de álcool aumenta a evolução das doenças dermatológicas associadas à 
hepatite C.  Todos os argumentos citados  devem ser usados para aconselhar os  portadores de hepatite C a 
não consumirem álcool, mesmo sem ter em conta o grau da lesão hepática. Porém, o efeito da ingestão 
ocasional de quantidades pequenas de álcool não foi demonstrado e, por conseqüência, um gole ocasional é 
permitido, em alguns casos, por certos médicos.  
 

Ferro e a hepatite C 
 

 O fígado é um órgão muito importante na manutenção do metabolismo do ferro, uma vez que lhe cabe 
armazenar este metal no nosso organismo. Em média, a dieta diária de um americano contém cerca de 10 a 
20 mg de ferro. Cerca de 10% desta quantidade é absorvido, o restante é mantido para as necessidades 
diárias do organismo que são de 1 a 2 mg/dia.  
 

Os pacientes com hepatite C, algumas vezes, apresentam um aumento na concentração de ferro, e o 
excesso desta substância pode ser muito perigoso para o fígado. Alguns estudos nos mostram que índices 
muito altos de ferro reduzem a capacidade de resposta dos pacientes de hepatite C ao Interferon. Portanto, os 
pacientes com hepatite C com índices de ferro muito altos ou que estão com cirrose devem evitar a ingestão 
de ferro.  
 
 Selecione as comidas ricas em ferro e reduza sua ingestão na dieta alimentar, entre elas as carnes 
vermelhas, não cozinhe em panelas de ferro, não coma em excesso cereais ricos em ferro.  
 

A gordura e a hepatite C 
 

As pessoas com excesso de peso freqüentemente têm anormalidades relacionadas ao fígado. Podem 
ter desde depósitos de gordura no fígado - que são chamados de esteatoses - até inflamações destes 
depósitos - chamadas esteatohepatites. Parece que, em pacientes com excesso de peso que futuramente 
perdem este excesso, a possibilidade de aparecerem anormalidades no fígado é maior. Portanto, os pacientes 
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com hepatite C devem manter seu peso na média. Para os que são obesos, é recomendada uma dieta baixa 
em gorduras, além de exercícios.  
 
 Os pacientes com hepatite C diabéticos devem restringir sua ingestão de açúcar. Os pacientes com 
hipoglicemia devem seguir uma dieta baixa em colesterol. Todos os pacientes com hepatite C, antes de 
iniciarem um programa de exercícios, devem consultar seus médicos.  
 

A proteína e a hepatite C 
 
 A ingestão da quantidade de proteína adequada é importante para manter a massa muscular e auxilia 
o sistema de recuperação. A ingestão de proteína deve estar de acordo com o peso da pessoa e com a sua 
condição médica. Em geral, recomenda-se a ingestão de 1.0 a 1.5 gramas de proteína por quilo da pessoa, 
por dia, para que a regeneração das células do fígado ocorra nos pacientes que não têm cirrose.  
 

Um número pequeno, mas significativo, de pacientes com cirrose pode vir a contrair uma doença 
chamada encefalopatia. As pessoas com esta doença apresentam sinais de desorientação e confusão mental. 
As causas da encefalopatia não são totalmente conhecidas. Enquanto alguns experts não acreditam que 
exista uma ligação entre a dieta alimentar diária e a encefalopatia, outros acreditam que uma redução drástica 
da proteína animal e a adoção de uma dieta vegetariana possa melhorar o estado mental.  
 

O sal e a hepatite C 
 
 Um estágio avançado da cirrose pode levar a um acúmulo anormal de fluido no abdômen, que é 
chamado de ascite. Os pacientes com hepatite C que estejam com ascite devem manter uma dieta baixa em 
sal. Quanto menos sal ingerido, menor quantidade de fluido produzido. O sal ingerido deve ser de 1.000 mg. 
por dia. Isto significa que, ao comprar sua comida, você terá de ler todas as informações sobre os alimentos. 
Por exemplo, 30 gramas  de cereal tem 350 mg. de sódio, 30 gramas de queijo parmesão ralado tem 528 mg. 
de sódio, uma xícara de sopa de frango tem 1,108 mg. de sódio e uma colher de sopa de sal tem 2.325 mg. de 
sódio.  
 
 Evite as comidas chamada fast foods (comidas rápidas) porque geralmente têm muito sódio. Carnes, 
especialmente as vermelhas, podem ter grande quantidade de sal incorporada durante a preparação. Assim, a 
ingestão de carnes deve ser dramaticamente reduzida. Considere a possibilidade de uma dieta vegetariana. 
Os pacientes com hepatite C que não têm ascite também devem reduzir as quantidades de sal ingerido, porém 
sem restrições tão severas.  
 

Remédios não são comida, mas.... 
 
 Como as comidas e bebidas, os remédios também passam pelo fígado para serem metabolizados. 
Pessoas com hepatite C crônica devem ter muito cuidado ao tomarem remédios, mesmo aqueles permitidos e 
vendidos sem receita médica. Leia atentamente a bula antes de tomar qualquer medicamento e pergunte ao 
seu médico se você pode ingerir o remédio sem problemas.  
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Dieta à base de proteína de soja 
 
 A restrição da quantidade de proteínas na dieta, geralmente, abaixa os níveis de aminoácidos, toxinas 
e amônia na circulação sangüínea e no cérebro. A maioria dos médicos aconselha os pacientes a comer, 
apenas, de 40 a 60 gramas de proteínas por dia, e prescreve lactulose ou neomicina para abaixar a produção 
de aminoácidos. Proteínas vegetais, como as encontradas em legumes e soja, também são recomendadas. 
Um suplemento dietético rico nestes aminoácidos é usado em muitos centros de tratamento.  
 
 O desafio dos nutricionistas é procurar novas alternativas para os pacientes com cirrose e hepatite C, 
que não podem ingerir proteína animal, devido a problemas que podem provocar a encefalopatia, criando 
confusão mental. 
 
 A maioria dos pacientes com doença hepática avançada é obrigada a seguir uma dieta rigorosa e não 
pode ingerir proteína animal, o que desafia os nutricionistas a buscar substâncias capazes de substituí-la. A 
soja é apontada como a mais recomendada, pois nutre o organismo, cumprindo as mesmas funções da 
proteína encontrada nos animais, sem prejudicar o fígado.  Outro benefício da soja é a facilidade de combiná-
la com vários alimentos.  

 
 Quando o fígado não consegue processar os aminoácidos aromáticos – a amônia a uréia e seus 
derivados –, estes acabam circulando pelo corpo e irritando outros órgãos. Se atingem o cérebro, os pacientes 
com elevado dano hepático podem apresentar confusões mentais e até entrar em coma.  
 
 Algumas sugestões encontradas no manual preparado pelo setor de nutrição do Hospital das Clínicas 
de São Paulo podem ser tomadas como base de uma dieta livre de proteínas animais: 
 
 ► Café da manhã:  um copo de leite de soja, um pão com margarina sem sal, e meio mamão papaia. 
Total de proteínas vegetais: 10 gramas. 
 ► Almoço: um pires de legumes cozidos, uma fatia de melancia, um pires de alface, uma porção de 
quibe de soja assado e duas colheres de arroz. Total de proteínas vegetais: 10 gramas. 
 ► Lanche da tarde: um copo de leite de soja e duas porções de brownie. Total: 10 gramas. 
 ► Jantar: duas colheres de arroz, uma colher de picadinho de soja, uma colher de abobrinha 
refogada, um pires de escarola com tomate e uma taça de salada de frutas. Total: 14 gramas. 
 ► Antes de dormir - um copo de leite de soja, três torradas (sem sal) e margarina. Total: 6 gramas.  
 
 O total de proteínas vegetais recomendado para quem tem doença avançada no fígado é de 50 a 70 
gramas por dia. As dietas rigorosas para casos de cirrose, por exemplo, só devem ser aplicadas quando o 
doente apresentar confusões mentais, como desorientação e esquecimento, causadas pela intoxicação do 
organismo, ou para quem aguarda por um transplante de fígado. 
 
 Os cirróticos que apresentam retenção de fluidos (ascite) devem se guiar pela dieta anterior, 
específica para eles. 

 
Nutrição e cirrose 

 
 Pessoas com cirrose experimentam freqüente perda de apetite, náusea, vomito e diminuição de peso. 
Adultos com cirrose necessitam de uma dieta balanceada rica em proteínas, provendo de 2 000 a 3 000 
calorias por dia para permitir uma regeneração das células. Porém, muita proteína resultará num aumento de 
amônia no sangue; pouca proteína pode reduzir a regeneração do fígado. Os médicos têm de prescrever a 
quantidade correta de proteínas, cuidadosamente, para uma pessoa com cirrose. O médico pode usar dois 
medicamentos (lactulose e neomicim) para controlar os níveis de amônia no sangue.  
 
 Pessoas com cirrose sofrem freqüentemente de acúmulo de fluido no abdômen (ascite) ou uma 
inchação dos pés, pernas, ou parte das costas (edema). Ambas as condições são o resultado da hipertensão 
portal (aumento da pressão nas veias que entram no fígado). O sódio (sal) estimula a retenção de água no 
corpo. Os pacientes com retenção de fluidos devem eliminar o sal. Em geral, aconselha-se a redução da 
proteína de carne, que é a proteína mais tóxica ao cérebro, por proteína vegetal, em casos de cirrose.  
 

Dieta para pacientes cirróticos 
  
 Os pacientes com cirroses e sintomas de ascite (barriga de água) devem suprimir o sal na comida.  
Para melhorar o sabor, utilize condimentos naturais – os preparados à venda no comércio podem conter sal 
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como conservante. Utilize manteiga ou margarina sem sal. Coma legumes crus ou cozidos em água ou ao 
vapor, sem sal.  
 
 Os pacientes com cirrose avançada, já com sintomas de encefalopatia, devem eliminar a ingestão de 
carnes de qualquer espécie, vermelha ou branca, substituindo esta fonte de proteína pela carne de soja.  
Estes pacientes também devem eliminar a ingestão de ovos e trocar o açúcar refinado por endulcorantes. 
 
Alimentos recomendados: 
 
  ► azeite de oliva extra-virgem; 
 ► cereal integral;   
 ► frutas;   
 ► frutas secas;   
 ► massas de farinha integral sem recheio;  
 ► óleos vegetais de primeira pressão;  
 ► peixes, de preferência de águas frias;  
 ► verduras e legumes.  
 
Alimentos proibidos:  
 
 ► água mineral com ou sem gás que contenha mais de 10 mg de sódio por litro; 
 ► amendoim, pistaches, amêndoas, salgadinhos, etc.; 
 ► cereais matinais, chips, batatas fritas, purê de batatas em pó; 
 ► comprimidos efervescentes para digestão ou resfriados, bicarbonato de sódio e outros  
medicamentos que possam conter sal; 
 ► condimentos como o sal, maionese industrializada, mostarda, azeitonas, molhos de tomate 
preparados ou extrato de tomate; 
 ► frios, salsichas, patê de fígado, carne seca, frutos do mar, como crustáceos, moluscos, ovas de 
peixe; 
 ► legumes em conserva, chucrute ou qualquer alimento preparado, enlatado ou congelado; 
 ► margarina ou manteiga com sal; 
 ► massas recheadas, como raviólis, canelones ou  lasanhas; 
 ► queijos duros de qualquer tipo ou os de massa mole como o Camembert ou o requeijão; 
 ► todos os tipos de pão ou biscoitos que contenham sal. 
 

A nutrição pode ser usada para tratar a encefalopatia hepática ? 
 
 A restrição da quantidade de proteínas na dieta, geralmente, abaixa os níveis de aminoácidos e 
amônia na circulação sangüínea e no cérebro. A maioria dos médicos aconselha os pacientes a comer, 
apenas, de 40 a 60 gramas de proteínas por dia, e prescreve lactulose ou neomicin para abaixar a produção 
de aminoácidos. Proteínas vegetais, como as encontradas em legumes e soja, também são recomendadas. 
Um suplemento dietético rico nestes aminoácidos é usado em muitos centros de tratamento.  
 

O que é fígado gorduroso ?   Pode ser causado por comer muita 
gordura ? 

 
  Fígado gorduroso ou esteatose hepática não é uma doença mas um achado patológico. Um termo 
mais apropriado é  infiltração gordurosa do fígado  e não é causado por comer gorduras em excesso. As 
causas nutricionais de gordura no fígado incluem fome,  desnutrição das proteínas e obesidade.  
 
 A gordura entra no fígado pela dieta e é armazenada no tecido gorduroso. Debaixo de condições 
normais, é metabolizada. Se a quantidade exceder ao que é requerido pelo corpo, é armazenada no tecido 
gorduroso. Se o tecido gorduroso é causado pela diabete, a insulina tratará do problema. Fígado gorduroso é 
resultado de uma nutrição pobre, e deveria ser tratado com uma dieta sensata de carboidratos, proteínas e 
gorduras, especificada pelo médico. Fígado gorduroso também pode ser causado por substâncias químicas ou 
combinações de medicamentos, e desordens endócrinas. Nestes casos, o tratamento deverá estar relacionado 
diretamente à causa.  
 
 Dois modos para evitar fígado gorduroso: 1. ingestão limitada de álcool (álcool pode diminuir a taxa de 
metabolismo e secreção de gordura, que conduzem a um fígado gorduroso); 2. dieta balanceada e rotineira 
(fome e desnutrição podem resultar em formação gordurosa no fígado). A maioria dos casos de fígado 
gorduroso se deve à obesidade. A gradual redução de peso diminuirá o problema do fígado com o passar do 
tempo.  
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Gordura no fígado na hepatite C Esteatose 
 
 Com freqüência, são encontrados indivíduos com anormalidades no fígado, principalmente mulheres. 
Acontece predominantemente em mulheres obesas de meia-idade com diabetes e hipertrigliceridemia 
(excesso de gordura no sangue). Porém, esta doença também pode acontecer em indivíduos de peso normal, 
sem outras doenças associadas, e também pode afetar os homens.  
 
 A presença de gordura no fígado pode causar um aumento do fígado e pode resultar em elevações 
nos níveis das transaminases. Isto pode confundir a interpretação de resultados e a diagnose. Estudos 
controlados precisam ser feitos para determinar se a adição desta doença pode piorar ou alterar os 
diagnósticos em pacientes com hepatite C.  
 

Aconselha-se a pacientes com hepatite C que mantenham um peso normal. Para pessoas que estão 
acima do peso, é crucial começar uma rotina de exercícios prudente e uma dieta de baixo teor de gordura, 
bem equilibrada. Os pacientes diabéticos devem seguir a dieta sem açúcar. Uma dieta baixa em colesterol 
deve ser seguida pelos pacientes com hipertrigliceridemia. 
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Capitulo 11 
 

Aspectos emocionais e comportamentais 
 
 

Notícias sobre hepatite C 
Ansiedade e cuidados 

  
 O portador de hepatite C é por natureza uma pessoa ansiosa em relação a notícias que dizem respeito 
à doença, devorando rapidamente qualquer tipo de informação e reagindo dos mais diversos modos, indo da 
euforia à depressão. 
 
 É necessário certo ceticismo diante de qualquer notícia sobre hepatite C. Trata-se de uma doença 
recentemente descoberta, interpretada erroneamente pela maioria da população, inclusive, pela maioria dos 
profissionais da saúde, e com o agravante de que muitos se candidatam ao posto de salvador da pátria, 
comunicando ao mundo a descoberta da cura. 
 
 Desde que inauguramos o nosso site na Internet (www.hepato.com) (preste atenção: não coloque o 
.br no final), passamos a fazer parte de uma rede mundial de troca de informações sobre hepatite C, da qual 
também participam agências de notícias, jornais especializados, universidades, grupos de estudos, grupos de 
apoio, congressos científicos e fuçadores de Internet. 
 
 A cada semana recebemos mais de 300 informações e notícias publicadas na Internet, revistas e 
jornais de todo o mundo, falando de novas pesquisas, medicamentos, tratamentos, depoimentos etc..   Para se 
ter uma idéia, uma pesquisa na Internet por meio do sistema de buscas Altavista,  pela frase exata hepatitis C, 
revela mais de 60 mil sites, sendo que nossa página é recomendada entre as 20 melhores do mundo. 
 
 As notícias são as mais díspares e não passa semana sem que alguém anuncie o descobrimento de 
um novo medicamento ou terapia infalível, ou casos de cura milagrosa, ou ainda, curiosidades, como um frade 
espanhol que escreveu várias páginas afirmando que a hepatite C não existe, que é uma invenção dos 
americanos para vender medicamentos, que tudo não passa de um problema dos rins. Logicamente, o frade 
quer em seguida vender ervas milagrosas para tratar os rins. 
 
 Nas palestras promovidas nas reuniões do Grupo Otimismo por médicos especialistas convidados, 
também são apresentados pontos de vista diferentes. Alguns acham a biópsia hepática indispensável antes de 
iniciar o tratamento e outros, não.  Alguns exigem biópsia percutânea e outros, somente se feita por 
laparoscopia. 
 
 O teste de carga viral PCR é utilizado como forma permanente de controle por alguns médicos, 
enquanto outros somente controlam as transaminases.  Produtos hepatoprotetores ainda são rejeitados pela 
maioria dos médicos, porém um número cada vez mais significativo é recomendado como auxiliar no 
tratamento e no acompanhamento da doença. 
 
 Algo em torno de 200 milhões de pessoas no mundo estão contaminadas com a hepatite C. Aí está 
um campo muito fértil para charlatões e embusteiros em geral, abusando da ansiedade e, em certos casos, 
tentando ganhar dinheiro com o desespero destas pessoas.    O tratamento atual é muito caro e quem 
descobrir novos medicamentos certamente vai ganhar dinheiro em abundância. 
 
 Por tudo isso, é necessário, em princípio, não acreditar em toda notícia ou informação, procurando se 
instruir por outros meios para checar a veracidade de cada dado recebido.  A maioria das notícias cai no 
esquecimento em poucas semanas. 
 
 Milhares de pesquisas estão sendo realizadas no mundo, todas tentando descobrir o medicamento. 
Isso é muito positivo, pois, com tudo o que está sendo feito, podemos afirmar que no máximo em três ou 
quatro anos estarão disponíveis medicamentos muito eficazes. 
 
 Por enquanto, somente o tratamento à base de Interferon, combinado com os mais variados 
medicamentos, é que dá uma resposta sustentada em quase 45% dos tratados.  De todos os outros 
tratamentos, nenhum consegue comprovar a erradicação do vírus, sendo que em alguns a redução do nível 
das transaminases já é um beneficio importante. 
 

http://www.hepato.com/
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 Na falta de resposta aos medicamentos e também na tentativa de recuperar as partes afetadas do 
fígado, hepatoprotetores podem ser tentados e dietas podem ser benéficas, porém sempre consultando um 
médico especialista e observando a reação da chamada linha invisível de seu organismo. O médico deve 
compreender o paciente que procura alguma coisa além do Interferon, não limitando o portador a uma única 
esperança.  Humanisticamente, é muito melhor tratar o doente como um todo e não somente da hepatite em 
si. 
 
 Procure um médico com o qual possa travar uma relação de empatia e confiança.  Se o diálogo com o 
seu médico é difícil ou radical, o melhor é procurar outro profissional.  Freqüente um grupo de apoio a 
portadores e troque experiências com outros doentes.   Só assim você poderá observar e comparar o que 
cada um está fazendo para enfrentar a hepatite C. 
 
 Produtos e ervas hepatoprotetoras devem ser controladas e monitoradas, pois podem ser benéficas 
para uns e tóxicas para outros.  Para evitar a acumulação no fígado, nunca tome um chá ou uma erva por um 
período superior a três meses.  
 
 O medicamento auxiliar mais barato continua sendo o pensamento positivo, o ser superior que existe 
em qualquer religião. Está comprovado que a fé, a oração e o pensamento positivo ajudam, e muito, em 
qualquer tratamento médico.  Pratique-os e sentirá os resultados.  Não espere milagres a curto prazo, porém 
em pouco tempo a mudança interior que você virá a experimentar trará excelentes resultados, não somente no 
controle da sua doença, como também, na sua vida em geral. 

O impacto do diagnóstico da hepatite C na qualidade de vida 

 Realizamos uma pesquisa pela Internet entre os associados do Grupo Otimismo para saber qual foi a 
reação das pessoas ao serem diagnosticadas como portadoras de Hepatite Crônica. Curiosamente, 92% das 
323 respostas indicavam que a palavra crônica resultou muito mais impactante que a palavra Hepatite, pois 
crônica soava com uma coisa definitiva, permanente. 

 É muito importante a forma como os médicos comunicam o diagnóstico da doença e também como 
deve ser abordado o portador que não responde ao tratamento. 

 O diagnóstico da hepatite C afeta mais a qualidade de vida do que a própria doença.  Geralmente, 
pacientes conscientes da sua doença têm uma qualidade de vida inferior em relação àqueles que ignoram que 
estão doentes.   Os indivíduos que são informados da sua infecção pela hepatite C passam a ter uma 
percepção subjetiva da sua saúde física e mental sumamente pobre, o que os leva a uma limitação das suas 
atividades diárias e a problemas emocionais.   Em contraste, aqueles que não ficam sabendo que são 
portadores de hepatite C  não apresentam mudanças na sua atividade física ou mental. 

 Foram realizados estudos em pacientes, ex-usuários de drogas, com as seguintes especificações: 
eram demograficamente iguais e com uma história de risco similar, tanto bioquimicamente como 
virologicamente, com historias similares também no uso de drogas intravenosas, sendo que nenhum paciente 
tinha se injetado nos últimos 24 meses; estimou-se que a média da data de infecção do grupo retroagia a 26 
anos e que nenhum dos indivíduos tinha uma história de depressão ou qualquer outra doença atual que 
pudesse afetar a sua qualidade de vida; todos eles ainda sem sintomas físicos da doença ou alterações nas 
transaminases – esses indivíduos foram divididos em dois grupos. 

 Num destes grupos, as pessoas foram avisadas que estavam contaminadas pela hepatite C, sendo 
recomendado, como única advertência, que evitassem o uso de bebidas alcoólicas.  O outro grupo não foi 
informado da sua infecção, objetivando-se observar qual seria a reação emocional e psicológica em ambos. 

 A redução na qualidade de vida foi observada naqueles que ficaram sabendo da sua contaminação e 
tiveram afetadas algumas variáveis que medem a saúde emocional e física, bem como as atividades diárias. 

 Nos pacientes que não foram informados sobre a sua infecção com a hepatite C, não foram 
observadas mudanças no que tange à saúde emocional ou física, e de forma nenhuma nas suas atividades 
diárias. 

 O fato de que o grupo que não fora informado da doença não ter tido modificações na sua vitalidade e 
na saúde em geral sugere que os sintomas normalmente mencionados, como fadiga e cansaço, por pacientes 
com hepatite C, podem não ser derivados, ao menos exclusivamente, de um processo fisiológico. Porém, 
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deve-se observar que os pacientes do estudo não tinham alterações nas transaminases e que não foram feitas 
biópsias para se saber o alcance do dano hepático. 

 Não ficou definido o quanto na redução na qualidade de vida em qualquer dos grupos pode ser 
atribuída à hepatite C ou quanto pode ser atribuído a perturbações emocionais ou psicológicas, previamente 
documentadas neste grupo de usuários de drogas injetáveis.  O que ficou claro no estudo é que pacientes 
diagnosticados com a hepatite C mostram uma redução global da sua qualidade de vida quando comparados 
com indivíduos que ainda não foram diagnosticados. 

 Os resultados do estudo evidenciam que uma possível causa do impacto na qualidade de vida dos 
pacientes com hepatite C seja a forma como o indivíduo reage a sua nova condição.  É plausível supor que os 
aspectos adversos sejam maiores do que os da própria doença. É muito possível que isto esteja relacionado à 
falta de informação do paciente em relação à doença e também à forma como ela é comunicada pelo médico. 
É provável que um diálogo apropriado por parte do médico ajude a reduzir os efeitos negativos do diagnóstico. 

 Alguns médicos, conscientes desta situação e sabendo que é impossível explicar todo o necessário 
sobre a doença no curto espaço de uma consulta, principalmente no serviço público, encaminham os 
pacientes para os grupos de apoio, onde poderão se informar sobre os cuidados necessários, as formas de 
evitar a contaminação de familiares e amigos e principalmente sobre a evolução da doença. 

 O paciente, conhecendo os depoimentos de outros contaminados, descobre que não está só, e ao 
descobrir que nem todos os contaminados contraem cirrose, mas sim cerca de 25% destes, percebem que, 
agora que estão sendo tratados e acompanhados, podem muito bem ficar entre os 75% que poderão ter uma 
vida normal, com pouco ou nenhum dano hepático.  Daí, são visíveis os resultados na retomada da qualidade 
de vida e na eliminação do quadro estressante. 

 Uma situação similar é observada nos depoimentos das reuniões dos grupos de apoio em portadores 
que não respondem ou não conseguem resultados no tratamento. Quando o médico simplesmente diz que 
nada mais pode ser feito, este portador entra em quadro depressivo, o qual, aliás, se não for tratado, pode se 
tornar irreversível.   Em função dos depoimentos que freqüentemente recebemos, recomendamos aos 
médicos o máximo de cuidados ao informar sobre a detecção da hepatite C ou quando o tratamento não 
consegue resultados satisfatórios. É necessário lembrar que a saúde do paciente não é somente física e que 
muito tem a ver com a reação emocional. 

 O ideal seria que cada hospital de porte médio ou grande tivesse um grupo de apoio próprio, 
multidisciplinar, no qual médicos de várias especialidades reuniriam, a cada 60 dias, durante um sábado, 
pacientes e familiares, explicando a doença e suas conseqüências, informando como lidar com as diversas 
situações e como se comportar.  Deste tipo de reunião devem participar nutricionistas, psicólogos, professores 
de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, todas as especialidades de alguma forma envolvidas 
com o paciente de hepatite C.   

 Durante a reunião, portadores e familiares ficariam sabendo como atuar, como manter um regime 
alimentar correto a fim de alcançar o peso ideal, como elaborar um programa de exercícios e, principalmente, 
sairiam estimulados a se engajarem plenamente no seu tratamento. Com uma iniciativa como essa, sem 
dúvida, o hospital obteria um índice de sucesso bastante superior no tratamento.  

 
Vivendo com uma doença crônica 

 
 Muitas pessoas somente aprendem a apreciar a saúde quando têm de enfrentar o fato, de repente, de 
que contraíram uma doença que não vai embora nunca mais. Este estado novo da vida pode lhe trazer 
ansiedade e depressão, e fica difícil encontrar uma resposta para a pergunta: Por que eu ?  
 
 Algumas pessoas resolvem isso facilmente e a Dra. Elisabeth Kubler-Ross identificou cinco fases de 
ajuste, para se aceitar o fato de contrair uma doença crônica. São sentimentos de negação, raiva, depressão, 
negociação e aceitação. Todos são naturais, e não há nenhum tempo fixo para passar por essas fases. Muitas 
vezes, fases diferentes se sobrepõem.  

 

Vivendo com hepatite C 
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 Saiba que agora você é diferente. Levará muito tempo para se ajustar a suas novas capacidades, se 
diminuídas, e o ajuste é difícil, em função das expectativas que você tem. 
 
 Os portadores acham freqüentemente um ponto de equilíbrio com o qual podem conviver. Para 
combater qualquer doença crônica, uma atitude esperançosa e positiva é essencial.  
 
 Esteja preparado para uma possível falta de aceitação daqueles de quem você poderia esperar apoio. 
Pode ser um choque para todos, principalmente se você não puder ir jogar futebol regularmente com os 
amigos, ou se você depende de ser melhor acomodado em casa ou no trabalho. Há ainda aquelas pessoas 
que já ouviram falar que é aquela doença que vadios adquirem. Ao passar por tudo isso, o seu sistema 
emocional pode ficar bastante afetado.  
 
 Ache novas fontes de apoio. Será importante criar vínculos novos com a família e amigos. Procure 
ajuda em grupos de apoio, Internet, psicólogos, religião e outros meios que achar necessários. Você precisará 
dar-se um tempo para criar uma imagem nova para você, até descobrir que suas limitações físicas não o 
limitam como pessoa, como alma, não importa o que as outras pessoas estejam dizendo.  

Aceitando a doença 
 
 Perceba que você tem de experimentar o sofrimento para resolvê-lo. Não tente esconder a lesão física 
e emocional. Experimente a dor e então deixe estar. Não tenha nenhum medo de expressar a lesão que você 
sente. Aprenda a rir, tente ver algum humor em sua situação, e aprenda a desfrutar os prazeres simples de 
vida. Mantenha as linhas de comunicação abertas. Ajuda muito saber que alguém entende como você está se 
sentindo e pode ajudar a agüentar a carga. Não negligencie seu ego pessoal. Estando só, você pode ter uma 
perspectiva pessoal da qual julgamentos tranqüilos, sábios, oportunidades para crescimento pessoal e um 
otimismo novo sobre a vida podem emergir. Não hesite em buscar conselhos para sua situação especial. 
Alguns problemas são muito grandes para resolver por conta própria. Carregue a sua responsabilidade e 
perceba que você desempenha um papel importante em sua doença.  
 

Tenho de contar aos outros que tenho hepatite C ? 
 
 Se você tiver hepatite C, não é obrigado a contar aos outros. Você decide se deve contar para 
qualquer um sobre o seu estado de saúde. Algumas pessoas (e infelizmente alguns profissionais de 
instituições médicas também) podem ter atitudes de prejulgar o paciente nessa condição ou um medo 
desnecessariamente exagerado da infecção. Cuidadosamente, você deve informar sempre, levando em conta 
uma possível discriminação. Como você adquiriu o vírus não é importante.  
 

O desespero, a angústia e a alegria ao descobrir que você está 
contaminado com a hepatite C 

 
 Quando uma pessoa descobre que é portador do vírus da hepatite C, geralmente, fica desesperado. 
Realmente, descobrir que é portador de uma doença grave e crônica não é a notícia que se estava esperando 
receber. Porém, mantenha a calma.  
 
 Ser diagnosticado como portador da hepatite C não é uma sentença de morte. Não fique desesperado, 
pois no fundo você é uma pessoa de sorte. Agora, você já sabe que é portador de um vírus traiçoeiro e 
silencioso, que ataca o fígado sem causar sintomas. O grande perigo é desconhecer que está contaminado, 
como a maioria dos mais de quatro milhões de brasileiros portadores da doença.  
 
 Se você olhar na rua, no seu trabalho, no seu grupo de amigos ou familiares, pode ter certeza de que 
um em cada trinta destas pessoas está com hepatite C e desgraçadamente não tomará nenhum cuidado nem 
realizará qualquer tratamento, pois ignora que está doente. Isto não serve como consolo, e também não é algo 
para deixar ninguém contente. Mas, você teve a graça de ser diagnosticado e poderá tomar as devidas 
providências e cuidados. 
 
  Vejamos por que na minha opinião você é um sujeito de sorte...  
 
  ► De cada 100 pessoas contaminadas, 15 eliminam o vírus espontaneamente e 85 
desenvolvem a doença crônica, o qual, lamentavelmente, é o seu caso.  
  ► De todos estes doentes crônicos, aproximadamente 1 em cada 4 ou 5, isto é de 20 a 25%, 
irá ter complicações maiores, como uma cirrose, e 5% do total poderá desenvolver câncer no fígado.  
  ► Quase todos os portadores são totalmente assintomáticos, isto é, não terão nenhum 
sintoma durante os primeiro anos. Os primeiros sintomas aparecem em média 13 anos após o contágio.  
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 Então, voltando ao seu caso, se você ficou sabendo da sua doença de forma espontânea, geralmente 
ao doar sangue ou num exame de rotina, fique contente, pois poderá tomar uma série de cuidados e iniciar 
tratamentos para negativar o vírus ou pelo menos deter ou diminuir o avanço acelerado do dano hepático.  
 
 O importante neste momento da sua doença é ficar, dentro das estatísticas matemáticas, naqueles 
75% que passarão o resto da sua vida sem nenhuma complicação importante no fígado e morrerão de velhice 
ou de qualquer outra causa, afastando-se do grupo dos 25% que terão complicações hepáticas, aqueles que 
ainda não descobriram que estão contaminados. Parece uma piada de humor negro, porém esta é a mais nua 
e crua realidade. Mas não basta conhecer matemática para alterar a estatística. Será necessário que você 
siga rigorosamente determinados passos.  
 
  ► Procure um especialista em hepatite C. Eles ainda são muito poucos, porém isso é 
extremamente necessário, pois mais de 90% dos médicos desconhecem a doença, o seu diagnóstico e o seu 
tratamento. Informe-se nos hospitais universitários ou nas sociedades de hepatologia da sua cidade. 
  ► Após o resultado inicial do teste Anti-HCV que deu positivo, será necessário fazer a 
confirmação do mesmo, mediante um teste chamado ELISA, e posteriormente por um teste, lamentavelmente 
muito caro, chamado PCR-RNA do VÍRUS C.  
  ► Se a doença for confirmada, o médico vai determinar qual é o melhor tratamento para você.  
  ► Procure um grupo de apoio a portadores de hepatite C e compareça às reuniões. No grupo, 
você e a sua família irão conhecer como conviver com a hepatite C, os cuidados comportamentais que deverá 
ter, as dietas e exercícios recomendados, os tratamentos alternativos, conhecerão outros portadores, trocarão 
depoimentos, experiências e, ainda, poderão tirar dúvidas fazendo perguntas aos médicos especializados que 
dão suporte aos grupos.  
  ► Interrompa imediatamente com o consumo de álcool. Não beba socialmente e esqueça para 
sempre aquele chopinho de fim de semana. O álcool é potencialmente perigoso para a hepatite C.  
  ► Continue com sua rotina normal de trabalho e a sua vida social, diminuindo só as atividades 
muito enérgicas ou estressantes.  
  ► Lembre que o doente é você e não a sua família. Ela também está sofrendo com a sua 
doença e isso é normal, ao se descobrir uma enfermidade crônica. Porém a vida deles continua normal, sem 
dietas ou restrições.  
 
 Enfim, seguindo esses conselhos básicos, mantendo um permanente controle médico e conhecendo a 
sua doença, você ainda terá uma vida plena por muitos e muitos anos. O fígado é um órgão vital, trabalha 24 
horas por dia e nunca reclama ou dá sinais de dor. Quando emite algum sintoma, é porque está com algum 
problema e necessita de auxílio. Cuide de seu fígado para ele poder cuidar de você.  

Personalidade e resposta imune 

 É muito importante manter uma atitude positiva, sem ansiedade ou temor, quando estamos 
contaminados por um vírus, já que a cada dia fica mais solidamente provado, em termos científicos, que o 
sistema imune é controlado por nossas atitudes e pensamentos. 

 Cientistas da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, concluíram um estudo para 
averiguar como certos traços de personalidade influem na resposta do sistema imune frente às doenças, 
principalmente frente aos vírus. 
 
O objetivo do trabalho, mais que medir o estado de ânimo das pessoas no momento de serem atacadas por 
doenças, era explorar o papel que exercem as características da personalidade e o modo de o paciente se 
posicionar mentalmente. 

Humor versus defesas  

 A equipe médica recrutou 84 participantes e, antes de aplicar um determinado vírus, foram todos 
entrevistados com o objetivo de medir uma característica da personalidade que foi denominada como "afeto 
negativo" ou neurose.  A seguir, foi aplicada uma vacina com uma pequena quantidade do agente infeccioso 
que causa a hepatite B. 

 Passou-se então a observar como o sistema imune dos diferentes participantes do estudo reagiam 
ante ao vírus inoculado. A conclusão é muita clara: os pacientes que tinham uma alta pontuação no teste de 
neuroses apresentaram respostas mais baixas de seus sistemas imunes à vacina de hepatite. 
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Segundo explicação dada pela dra. Marsland, as características da personalidade doentia que se 
procurou encontrar neste estudo eram o  nervosismo, tristeza, tensão, infelicidade, melancolia, preocupação, 
angústia, ansiedade e moléstia ou incômodo.  De acordo com a especialista, é possível que os indivíduos com 
alta quantidade de tendências negativas sejam mais propensos a ficarem estressados. 

 Estes resultados devem ser acrescentados ao alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
recentemente chamou a atenção dos países para a problemática representada pela rapidez com que se 
sucedem as mudanças na vida moderna, e o estresse a que estão submetidas as pessoas. O informe da OMS 
revela que, ao final do primeiro quarto deste novo século, a depressão saltará de seu atual quinto lugar 
mundial para o segundo como principal causa de doenças incapacitantes. 
 

Relação com a ansiedade 

 Um progresso aterrador e muito relacionado com os descobrimentos dos pesquisadores da  
Universidade de Pittsburgh, já que a neurose está classificada como uma desordem da ansiedade,  isto é, 
como uma reação exagerada ou inapropriada ante às pressões próprias do entorno do individuo, que algumas 
vezes se apresenta como um sintoma da depressão.  

Porém, o autor da pesquisa realça que o estudo realizado somente procurou estabelecer a relação 
entre as características específicas da personalidade e as funções imunes do organismo. Acrescenta que 
existem mais evidências a respeito, por exemplo, que "os indivíduos com altos índices de afeto negativo são 
mais propensos a ficar gripados quando colocados em contato com o vírus da gripe". 

Esta tendência a relacionar a resposta do sistema imune à perspectiva de como as pessoas enfrentam 
a sua vida vai ficando fortalecida com essas descobertas. De fato, conclui a psicóloga, "sabendo desta 
relação, muitos médicos já incluem psicólogos em suas equipes de tratamento e levam em conta as relações 
que existem entre os fatores psicológicos e a enfermidade física". 
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A hepatite C causa stress emocional ? 
 
 Qualquer doença crônica causa ansiedade e stress. Provavelmente, a palavra CRÔNICA soa para 
você muito mais forte do que a própria descoberta da hepatite C, como se fosse uma sentença de morte. 
 
 Fale com seus familiares e amigos sobre o problema que está enfrentando. As pessoas não podem ler 
a sua mente. O apoio da família e dos amigos torna a luta mais fácil. Procure grupos de apoio a portadores de 
hepatite. Em sua cidade deve ter algum (leia sobre os grupos de apoio neste livro). Caso contrário, tente 
formar um grupo com outros portadores. Conversar com alguém que está passando pelo mesmo problema 
pode ajudar muito a ambos.  
 
 Procure, se necessário, apoio psicológico ou espiritual. Procure a sua igreja ou ingresse em uma. Está 
provado cientificamente que orar ou meditar é altamente relaxante e reconfortante, ativando as defesas do 
organismo. Procure qualquer tipo de religião, mas procure sempre aquela que dê paz e conforto espiritual para 
você. Leia livros de auto-ajuda para absorver atitudes e pensamento positivos.  

O cérebro pode estimular o sistema imunológico 

 A atividade cerebral afeta o sistema imunológico e dá suporte à possibilidade de aprendermos a 
controlar voluntariamente o nível de células sanguíneas brancas para ajudar a combater doenças e outros 
males. 

Um recente estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, com 12 jogadoras de um clube 
de bridge, indica que jogar cartas aumenta o número de células do sistema imunológico. O bridge foi 
escolhido, pois os pesquisadores acreditavam que o jogo estimula uma determinada área do cérebro, o córtex 
dorsolateral, que pode influenciar o sistema imunológico. 

Os pesquisadores dividiram as mulheres, todas entre 70 e 90 anos, em três grupos, e cada grupo 
jogou uma partida de bridge de uma hora e meia. Em amostras de sangue colhidas antes e após as partida, as 
participantes apresentaram alterações nos níveis de células T CD4, as células sanguíneas brancas que 
patrulham o corpo em busca de vírus e outros invasores. 

 Então, esqueça exercícios, canja de galinha, noites bem dormidas, vitaminas e hereditariedade. Uma 
boa dica para quem quer manter a saúde é jogar cartas ou praticar uma atividade prazerosa, como assistir 
uma comédia ou aproveitar umas horinhas na praia. 

 Em um outro estudo, no qual foi mostrado a um grupo um filme sobre o trabalho da madre Teresa de 
Calcutá, quando comparado com um outro grupo ao qual foi mostrado um filme sobre os horrores do 
holocausto na Segunda Guerra Mundial, chegou a resultados semelhantes.  Os que assistiram ao filme de 
guerra tiveram suas defesas imunológicas deprimidas, porém os que assistiram ao belo filme da obra da 
madre Teresa apresentaram um aumento das células de defesa, melhorando seu sistema imune. 

Estresse deprime o sistema imunológico 

 O sistema imunológico do corpo humano é um verdadeiro combatente, protegendo as pessoas contra 
doenças e impedindo que viroses e bactérias assumam o controle e arruínem nossa saúde.  Mas um inimigo 
contra o qual o sistema imunológico nem sempre pode lutar é o estresse.  

 Estudos mostraram que o sistema imunológico trabalha enfraquecido quando está sob o efeito do 
estresse, tornando o corpo mais vulnerável a resfriados, viroses e outras doenças.  O efeito pode ser ainda 
maior em pacientes cujos sistemas imunológicos já estão comprometidos, como as pessoas infectadas pelo 
HIV, que são de alto risco para doenças letais.  Um outro estudo mostrou que estresses graves ampliam em 
seis vezes a chance de sobreviventes de câncer de mama terem uma reincidência.  

 Mas por que motivo aquilo em que pensamos e sentimos e o tipo de ambiente a que estamos 
expostos influencia tanto nossa saúde, alterando o equilíbrio que nosso sistema imunológico mantém no 
combate a doenças?.  

 Quando as pessoas estão estressadas, pequenas alterações na função imunológica podem realmente 
ajudar a pender a balança e aumentar as possibilidades de alguém ficar doente. Isso se dá, principalmente, 
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nas pessoas adultas, acima dos 60 ou 70 anos. Mas até para os mais jovens, há boas provas de que 
ocorrências de resfriados e gripes possam ser intensificadas por situações  de vida, relativamente pequenas, 
mas estressantes. 

 O estresse pode provocar a liberação do hormônio chamado ACTH pela glândula pituitária. Esse 
hormônio acaba por estimular a glândula supra-renal a liberar outro hormônio, chamado cortisona, o qual 
adere às células do sistema imunológico que estão lutando contra doenças, dificultando seu trabalho.  

 Mas o estresse pode ter várias origens diferentes. Ficar preso em trânsito engarrafado é de fato 
frustrante. Mas os psicólogos dizem que os motoristas sabem que, em algum momento, o engarrafamento vai 
acabar, o que ajuda o sistema imunológico, em certa medida, a se proteger do estresse.   

Os estresses de longo prazo, como os relacionados a processos de divórcio ou à lembrança de 
acontecimentos traumáticos, no entanto, podem debilitar muito a capacidade do corpo de enfrentar uma 
infecção.  Manter esses pensamentos ou lembranças vivas na mente permite que o estresse debilite o sistema 
imunológico de uma pessoa. 

Qual a relação entre depressão  
e hepatite C ? 

 
 Muitos que contraem uma doença, principalmente aquelas ainda não aceitas pela comunidade médica, 
foram tratados inicialmente como sofrendo de histeria, depressão etc.  Antes da identificação da hepatite C, 
em 1989, muitos dos sintomas foram associados à depressão, e muitos médicos ainda hoje acreditam que a 
hepatite C normalmente é assintomática.  
 
 Outra ocorrência importante são aqueles pacientes que podem adquirir depressão secundária se suas 
vidas foram alteradas, ou porque a doença interferiu com o trabalho ou com a vida social e familiar. Esta 
conseqüência indireta da doença pode ser erroneamente considerada por alguns profissionais médicos como 
indicação de uma causa em lugar de um efeito dos sintomas observados.  
 

Tratamento da depressão  
na hepatite C 

 
 Um estudo realizado em pacientes com hepatite C sem evidência de cirrose ou dano hepático grave, 
usando os medicamentos antidepressivos que afetam os neurotransmissores químicos dentro do cérebro e, 
portanto, aumentando a quantidade de serotonina liberada (medicamentos chamados de inibidores seletivos 
de serotonina, entre os quais se enquadram o Prozac, Fluoxetine,  Paxil – paroxetine, o Zolof,  Sertraline e o 
Celexa   Citalopram, alguns anda não disponíveis no Brasil), mostrou que bons resultados podem ser 
conseguidos no tratamento da depressão, inclusive nos pacientes portadores de hepatite C que estão sendo 
submetidos ao tratamento. 

 Foi usado um índice padrão para se medir o estado de depressão (Hamilton Rating Scale for 
Depression - HAM-D), aplicado em 13 pacientes com hepatite C. Naqueles que não estavam em tratamento 
com Interferon e que receberam o medicamento antidepressivo, observou-se uma redução deste índice de 
19,2 para 7,7. Nos 4 pacientes que estavam em tratamento com Interferon, a diminuição do índice de 
depressão ficou reduzida em 50%.  Nenhuma alteração foi observada nas transaminases (TGO, TGP ou GGT) 
dos pacientes que participaram do estudo. 

 Os pacientes que apresentam sintomas de depressão devem ter acompanhamento psicológico.  O 
tratamento da depressão, ou o uso destes medicamentos, somente pode ser realizado mediante estrito 
controle de um psicólogo ou psiquiatra, com acompanhamento conjunto do médico que cuida da sua hepatite 
C.  

Cuidado! Não se automedique! Isso pode ser extremamente perigoso.  

Conselhos de auto-ajuda 
 
 Freqüentemente ficamos sabendo que temos hepatite C ao efetuarmos uma doação de sangue ou 
mediante um exame de rotina. Apesar de não ser uma boa notícia, também não é uma tragédia ou uma 
sentença de morte. Lembre sempre ...  
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► Não tenha medo 
 

Na maioria das pessoas, a infecção não desaparece e teremos de aprender a conviver com ela.  
 

► Pense positivamente 
 

Muitas pessoas vivem o resto das suas vidas sem desenvolver doenças ou danos hepáticos.  
 
► Procure assistência médica  
 

Um médico especialista em hepatite C saberá identificar sinais de perigo, prever os problemas e nos 
manter informados dos novos tratamentos.  

 
► Evite contatos com sangue  
 

O vírus da hepatite C pode ser transmitido pelo sangue. Cubra imediatamente qualquer ferida e não 
compartilhe aparelhos de barbear, escovas de dentes, agulhas, aparelhos de manicure e pedicure, ou 
qualquer outra coisa que possa conter o mínimo de sangue. Tenha cuidados também com o sangue da 
menstruação.  

 
► Proteja seu fígado  
 

Seu fígado está danificado pelo vírus da hepatite C  e precisa de cuidados especiais. 
 

► Não beba álcool  
 

Nunca tome álcool. O álcool pode danificar o fígado que está tentando lutar contra a hepatite.  
 
 

► Consulte seu médico antes de usar outros medicamentos  
 

Incluindo os de uso comum, de venda livre ou os chamados naturais.  
 

► Tenha preocupação com seu parceiro sexual 
 

As pesquisas mostram que é quase inexistente o contágio em casais monogâmicos, sendo, porém, 
freqüentemente maior naqueles com muitos parceiros.   Use sempre  camisinha. Informe sempre a seu 
parceiro que você tem o vírus.  
 

Auto-ajuda do portador 
   
 O portador de hepatite C pode ajudar muito o seu organismo e seu sistema de defesa, ou na 
diminuição do ritmo do avanço da doença, seguindo algumas regras e conselhos básicos. 
 
► Não beba absolutamente nada que possa conter álcool, inclusive a chamada cerveja sem álcool. 
 
► Se não tiver imunidade para as hepatites A e B, procure submeter-se à aplicação das vacinas para prevenir 
uma infecção. 
 
► Mantenha uma alimentação saudável, leve, equilibrada, com poucas gorduras. Tudo isso contribui para 
melhorar sua saúde e ajudar o seu fígado. Basta isso para você obter  benefícios surpreendentes. 
 
► Controle seus sentimentos, tente não alterar seu estado de ânimo.  Não fique revoltado por ter sido 
contaminado.  Os outros não são culpados, não merecem seu mau-humor. 
 
► Sempre que possível, converse com seus familiares, amigos e colegas de trabalho sobre a situação que 
você esta passando, explicando os efeitos dos medicamentos, solicitando compreensão durante este período 
difícil da sua vida. Explique o que é a hepatite C e suas formas de contágio. 
 
► Não tome nenhum medicamento ou complemento alimentar, inclusive os naturais, sem consultar 
previamente  seu médico. 
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► Pratique exercícios de forma rotineira, de preferência atividades aeróbicas, como caminhadas, ciclismo ou 
natação. 
 
► Diminua, ou preferentemente abandone o cigarro.  O seu organismo vai agradecer. 
 
► Tenha fé.  Freqüente alguma religião ou crença.  Se existir algum grupo de apoio na sua cidade, participe 
das reuniões.  A união e o exemplo dão muita força. 
 
► Continue com suas atividades normais tanto no trabalho como na vida social.  Não rejeite nenhum convite 
para sair com amigos.  O fato de não poder consumir bebidas alcoólicas não o torna um ser diferente.  Lembre 
que quase a metade da população não consume bebidas alcoólicas por opção pessoal. 
 
► Fique contente e agradeça a Deus.  Você já sabe que foi contaminado com a hepatite C e pode tratá-la.  
Milhões de pessoas sequer sabem que estão doentes. 
 

Encontrando apoio para uma doença crônica 
 
 Na maioria das vezes, os familiares e amigos de um doente crônico querem ser úteis e 
compreensivos, porém onde achar apoio apropriado?  
 
 Para conseguir informações sobre a doença, procure um grupo de apoio na sua cidade. Produz um 
profundo alívio encontrar outros que "falam o mesmo idioma". David Spiegel, professor da Universidade de 
Medicina de Stanford, escreveu que as mulheres com câncer de mama avançado que participaram de grupos 
de apoio terapêuticos viveram uma média de dezoito meses a mais do que as que só receberam cuidados 
médicos. Os membros de um grupo de apoio estarão em níveis diferentes da doença, e aqueles que estão 
melhorando servem como uma inspiração aos outros.  
 
 Na realidade, o Dr. Spiegel acredita que quando as pessoas que estão doentes são ajudadas por 
outros doentes, sentem-se menos desamparadas em face à própria doença, e isso provoca uma reação mais 
efetiva no tratamento. Lembre-se, entretanto, que nem todos os grupos de apoio são iguais.  
 
 Os grupos ideais são aqueles que animam os participantes a encontrar o tratamento que eliminará a 
sua doença ou que lhe permitirá alcançar uma sobrevida com excelente qualidade de vida. Muitas pessoas 
aprenderam lições importantes sobre como viver muito bem,  freqüentando os grupos dos Alcoólicos 
Anônimos, ou participando dos programas de crescimento espiritual patrocinados por instituições religiosas ou 
psicólogos.  
 
 Se não é possível você freqüentar regularmente um grupo de apoio, poderá encontrar ajuda suficiente 
na Internet. Na última década, o mundo ficou menor para aqueles que devem conviver com uma doença 
crônica. Sempre haverá um newsgroup, uma lista, um chat, ou um sítio consagrado a nossa doença. Você 
poderá trocar informações, apoio e também poderá encontrar um amigo para escutar seus problemas. É muito 
importante manter-se de forma anônima na Internet para não passar a receber, abusivamente e sem requerer, 
e-mails e anúncios de produtos, pois isso o fará desistir rapidamente. Desconfie quando alguém diz que o 
serviço é gratuito e que você somente necessita registrar-se. No fundo, há sempre algum interesse comercial, 
caso contrário a informação estaria disponível sem nenhuma pergunta ou solicitação de registro.  
 
 Tenha muito cuidado, avaliando toda a informação encontrada de forma criteriosa. Informes ao 
consumidor aconselham que você seja desconfiado sobre qualquer um que prometa uma longa lista de 
tratamentos, ou que fale sobre um novo paradigma ou medicamentos miraculosos para tratar da doença, ou 
também, de quem, freqüentemente se queixa do tratamento médico.  
 
 Finalmente, nunca deixe a ajuda médica. Se algum grupo lhe indicar isso, afaste-se desse grupo. Seu 
médico pode recomendar endereços na Internet, ou um grupo de apoio, ou ainda um psicólogo para melhor 
satisfazer as suas necessidades.  
 

Seu parceiro foi diagnosticado com hepatite C ? 
 
 Coloque-se no lugar dele e imagine pelo que ele está passando.  
 
Primeiro, a frustração de não poder fazer tudo aquilo que fazia antes da doença, devido à falta de energia e à 
fadiga.  
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Segundo, o medo de ser portador de uma doença pouco conhecida, para a qual, no momento, não existe a 
cura efetiva e que tem uma evolução imprevisível. Some-se a isso a possibilidade de, algum dia, vir a realizar 
um transplante.  
Terceiro, os efeitos colaterais do tratamento com Interferon.  
Quarto, ter de enfrentar médicos que não conhecem a doença (a grande maioria).  
 
 Tudo isso leva o portador a ficar irritado e de péssimo humor, e você será o alvo provável sobre quem 
ele descarregará seus sentimentos. Se você ama seu parceiro, não brigue com ele e compreenda a situação 
dele. Não pense que você está sendo injustiçado. Mais tarde, quando passar o golpe da descoberta, ele com 
certeza vai pedir perdão pelo comportamento que teve. Trate de estar junto a seu parceiro todo o tempo que 
puder, se possível fazendo tudo aquilo que sempre planejaram e nunca realizaram, e demonstre todo o seu 
amor e afeto neste momento tão difícil da vida de ambos.  
 

Como posso ajudar um amigo ou familiar que está com hepatite 
C ? 

 
Lembre sempre...  
 
1) Você não pode curar seu amigo ou familiar.  
2) Independente de seus esforços, os sintomas podem se tornar piores, ou podem melhorar.  
3) Se você tiver muito ressentimento, estará atuando de forma errada.  
4) Pode ser duro para você aceitar a doença; imagine então como é para o amigo ou familiar doente.  
5) A aceitação da doença por todos do grupo pode ser útil, mas não necessário.  
6) Você pode aprender algo sobre você mesmo aprendendo sobre a passagem de um amigo ou familiar pela 

doença.  
7) Separe a pessoa do vírus. Ame a pessoa, até mesmo se você odeia o vírus.  
8) Efeitos colaterais de medicamentos devem ser separados do estado de espírito da pessoa.  
9) Não é bom para você ser negligente. Você tem necessidade dos outros e também pode precisar de 

atenção algum dia.  
10)  Suas chances de contrair hepatite C no contato casual ou sexual com um amigo ou familiar são 

extremamente baixas, tomando-se pequenas precauções para evitar contato com o sangue.  
11) A doença de um amigo ou familiar não é nada vergonhosa. Realmente você pode encontrar discriminação 

de pessoas apreensivas.  
12) Ninguém é culpado.  
13) Não esqueça de seu senso de humor.  
14) Pode ser necessário revisar suas expectativas.  
15) Reconheça a coragem notável que seu amigo ou familiar está demonstrando ao lidar com a doença.  
16)  Seu amigo ou familiar dirige a própria viagem da vida como você dirige a sua.  
17) A pior resposta à sobrevivência é freqüentemente a de fechar sua vida emocional. Resista a isso.  
18) Inabilidade para falar sobre sentimentos pode deixar você isolado.  
19) As relações familiares podem estar em desordem na confusão sobre a doença. Pode ser necessário 

renegociar as coisas de modo a reestruturar a sua relação, emocional e fisicamente.  
20) Reconhecer que uma pessoa limitou as suas capacidades não deve significar que você não espera nada 

mais dele.  
21) Você pode sofrer momentos de aflição sobre o que teve e perdeu, ou ainda sobre o que nunca teve.  
22) Depois de negação, tristeza e raiva, vem a aceitação.  
23) Doenças são uma parte do livro de vida.  
24) É absurdo acreditar que você pode tratar uma doença física como hepatite com conversa, embora 

conselhos possam ser úteis.  
25) Os sintomas podem mudar com o passar do tempo.  
26) A desordem pode ser periódica, com tempos de melhoria e deterioração, independente de suas 

esperanças ou ações.  
27) Não assuma a total responsabilidade por seu amigo ou familiar doente.  
28) Perdoe os outros por enganos feitos.  
29) Médicos possuem diferentes graus de competência.  
30) Se você não puder querer a si mesmo, não pode querer o outro.  
31) As necessidades da pessoa doente não são sempre as primeiras a serem atendidas.  
32) É importante ter limites no jogo, limites claros.  
33) Doença crônica afeta a família inteira, não só a pessoa que de fato tem a doença.  
34) É natural experimentar um caldeirão de emoções como aflição, culpa, medo, raiva, tristeza, confusão etc. 

Você, não o amigo ou familiar doente, é responsável por seus próprios sentimentos.  
35) Você não está só. Compartilhando seus pensamentos e sentimentos com outros em um grupo de apoio 

será útil e benéfico para todos.  
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36) A doença crônica de um amigo ou familiar é um trauma para a família inteira. Você paga um preço se não 
receber apoio e ajuda.  

37) Apóie as pesquisas sobre a hepatite C e a procura para uma cura!  
 
 

É só um problema  
dentro da minha cabeça ? 

 
 Alguns médicos(afortunadamente a cada dia menos) teimam em acreditar que HCV normalmente não 
tem nenhum sintoma, e respondem às reclamações do paciente com um definitivo está tudo na sua cabeça . 
Alguns pacientes de HCV foram tratados por muitos anos como se sofressem de depressão, antes do 
diagnóstico para HCV ser descoberto. Muito ainda é desconhecido sobre a hepatite C, e muitos médicos não 
têm experiência para tratar a doença. Muitos médicos não são familiarizados com a pesquisa, que estuda os 
vários sintomas produzidos por esse vírus. Doenças novas como a hepatite C passam por um período de 
muitos anos antes de serem aceitas pela comunidade médica, e durante esse tempo são muito 
freqüentemente tratados como  casos psiquiátricos. 
 

Hepatite e preconceito 
 

Editorial publicado no Jornal do Brasil, em  26/03/2002, assinado por Carlos Varaldo 
 

A atriz Pamela Anderson declarou haver contraído hepatite C ao compartilhar uma agulha de tatuagem 
com o marido. A declaração é corajosa, pois revelar que alguém está contaminado com o vírus da hepatite C 
poderia trazer-lhe sérias conseqüências profissionais. Também nos Estados Unidos, a cantora de musica 
country Naomi Judd não somente foi a primeira pessoa famosa a declarar estar contaminada como é uma das 
principais ativistas na luta contra a doença, que já atinge 4 milhões de norte-americanos.  

 
Mas isso acontece nos Estados Unidos, onde o preconceito é menor e a informação é maior. A 

situação no Brasil, onde existe um número similar de contaminados, é bem diferente. Na minha luta contra a 
hepatite C tenho documentado depoimentos de pessoas que acabaram se divorciando, de outras que 
perderam amigos ou o emprego, de casos de médicos e dentistas que expulsaram o paciente. Isso 
evidentemente não é a regra geral, mas há pessoas que acham possível a transmissão de hepatite num 
simples aperto de mãos. O maior doente não é o contaminado, e sim aquele que sofre dos males da 
desinformação.  

 
A hepatite C geralmente é uma doença sem sintomas. A maioria dos contaminados ainda nem sabe 

que está doente. Não fique apavorado, mas se alguma vez você recebeu uma transfusão de sangue, injetou-
se ou aspirou drogas, sente cansaço permanente, usa tatuagens ou piercings, tem, na sua profissão, contato 
eventual com sangue (caso de enfermeiras, laboratoristas, médicos e dentistas), é muito conveniente que faça 
um teste de detecção da hepatite C.  

 
Ela se diferencia das conhecidas hepatites A e B principalmente quanto à forma de contágio. O 

simples contato com sangue contaminado não transmite a hepatite C. É necessária uma ferida aberta ou uma 
perfuração na pele, para que o contágio possa realizar-se. Sexualmente a contaminação é difícil de acontecer. 
É baixa a contaminação entre parceiros monogâmicos. A hepatite C não é transmitida por beijos, abraços, 
suor, espirros, tosse, comidas, água, contato casual, amamentação ou pelo ato de compartilhar copos, garfos, 
facas ou pratos.  

 
É necessário tomar cuidados com aparelhos perfuro-cortantes que tenham contato com sangue, pois o 

vírus pode permanecer ativo por até três dias num aparelho ou instrumento contaminado. Entre os aparelhos 
mais comuns, temos os usados por manicuras e pedicuros. No barbeiro, exija o uso de navalha descartável.  

 
O homem não transmite a hepatite C a seus filhos. A mãe contaminada tem 5% de chances de ter um 

filho contaminado. A mãe contaminada pode amamentar, pois o leite materno não transmite a hepatite C. Se o 
leite materno não a transmite, qualquer outro fluido corporal muito menos.  

 
Os que usam drogas sabem que não se compartilham agulhas ou seringas, mas a contaminação com 

hepatite C pode se dar também ao se compartilhar o canudo para aspirar cocaína. Um número elevado de 
tatuados está contaminado. Deve-se evitar tatuagem. Piercings nunca devem ser trocados com amigos, e a 
operação de perfuração deve ser realizada por um profissional médico.No dentista, deve-se exigir o uso de 
luvas descartáveis e verificar se o sugador de saliva é novo. Pergunte se tudo foi esterilizado.  
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Não existe vacina para proteger da hepatite C. A melhor vacina está na informação, na prevenção e 
nos cuidados gerais. É perfeitamente possível conviver com um portador de hepatite C. A doença não é 
aquele bicho de sete cabeças que andaram pintando. É uma doença séria, que deve ser detectada a tempo de 
poder ser tratada, antes de evoluir para um dano hepático irreparável.  
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Capitulo 12 

 
 

Grupo Otimismo 
de Apoio a Portadores de Hepatite C 

 
 O Grupo Otimismo, no início de 2003 contando com 6.200 associados, foi formado por portadores de 
hepatite C, com a colaboração da dra. Adriana Di Giorgi Toffoli, psicóloga especializada em dependentes 
químicos. A oficialização do grupo foi no dia 09 de Abril de 1999, sendo o primeiro grupo de apoio registrado 
no Brasil. O grupo realiza  reuniões informativas, periodicamente, nas quais são apresentadas palestras, 
supervisionadas por um especialista na área da hepatite C. As reuniões são abertas a portadores, familiares e 
interessados na doença, sendo totalmente gratuitas.  O Grupo Otimismo financia-se nos mesmos moldes dos 
grupos AA, com doações espontâneas, não-obrigatórias, dos freqüentadores.  
 
 O Grupo Otimismo é uma organização não-governamental de apoio a portadores de hepatite C.
 Reunindo portadores da doença, o grupo realiza reuniões que focalizam a parte comportamental e 
psicológica dos seus membros e familiares, encorajando-os a realizar o tratamento médico. Objetivamos, 
também, a divulgação da existência da doença, tentando acabar com o estigma que ela carrega na sociedade. 
Conscientizamos, ainda,  os portadores sobre os direitos de cidadania, ensinando como obter tratamento e 
medicamentos gratuitos, conforme garante a Constituição Federal. 
 
 Mensalmente, realiza-se uma reunião nos moldes dos grupos AA (Alcoólicos Anônimos). Nessas 
reuniões, os participantes trocam depoimentos, compartilhando suas experiências, forças e esperanças, a fim 
de se ajudarem mutuamente.  São apresentados tópicos como: dietas, exercícios, técnicas de relaxamento e 
outros que possam ajudar os portadores a terem uma nova esperança, a melhorarem a qualidade de vida e a 
terem uma atitude mental positiva. Isto é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e ajudá-lo a lutar 
contra o vírus.  Dessa forma, até o aparecimento de novos medicamentos e tratamentos mais efetivos, pode-
se evitar maiores danos ao fígado.  O aspecto emocional é muito importante quando se trata de uma doença 
crônica. 
  
 Com mais de 25.000 visitantes mensais, e mantida constantemente atualizada, o Grupo tem uma 
página na Internet, onde são fornecidas informações sobre hepatite C em português e espanhol.  Os principais 
sistemas de busca a incluem na relação das 30 páginas mais importantes do mundo sobre hepatite C. Visite-a 
em www.hepato.com (preste atenção: não coloque o .br no final). 
 
 Periodicamente, as últimas notícias sobre a hepatite C são enviadas por e-mail aos associados do 
grupo.   Para receber os informativos, cadastre-se na página da Internet.  Qualquer pessoa pode tirar dúvidas, 
colocar perguntas, respostas e comentários em um fórum aberto 24 horas, acessível pela página do grupo na 
Internet. 
 
  O Grupo Otimismo, de forma permanente, luta para conseguir do Ministério da Saúde e das secretarias 
estaduais e municipais de saúde maior atenção ao tratamento a hepatite C, tendo concretizado importantes 
avanços com suas reivindicações.  Quando necessário, sem ser seu objetivo principal, participamos da luta 
pela captação de órgãos para transplantes. 
 
  Modelos de ações judiciais para conseguir liminares e mandados de segurança para obter 
medicamentos e tratamentos gratuitos estão disponíveis gratuitamente, assim como toda a legislação sobre o 
assunto, na página do grupo na Internet. 
 
 O posicionamento do Grupo Otimismo não é dar orientação médica ou fornecer medicamentos aos 
portadores, mas, sim, o de informar sobre os avanços dos conhecimentos referentes à doença, tornando mais 
fácil o convívio diário com uma enfermidade crônica. Não fornecemos medicamentos, porém mostramos os 
caminhos e os direitos dos cidadãos para conseguir o devido atendimento, seja nos hospitais públicos ou 
pelos planos de saúde.  
 
 O Grupo Otimismo daz parte da REDE HEROI de grupos independentes que lutam pelas doenças 
hepáticas.  A relação destas instituções se encontra no Capitulo 13.. 

http://www.hepato.com/
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Como formar um grupo de apoio 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE AJUDA PARA HEPATITE C 
 

 Um grupo de ajuda serve para dar mais força aos pacientes por meio das informações advindas dos 
palestrantes, facilitadores e outros membros do grupo, bem como para assegurar ao paciente que ele não está 
passando por este problema sozinho. Embora muitos grupos de ajuda tenham sido iniciados por pacientes, é 
extremamente interessante ter a orientação de um profissional de saúde qualificado, como uma enfermeira, 
um assistente social, ou um médico, para assegurar a validade da informação médica oferecida. 

 Formar um Grupo de Apoio na sua cidade não é uma tarefa impossível, sendo necessário um pouco 
de dedicação de seu tempo, vontade de ajudar e de exercer a sua cidadania. Embora muitos grupos de ajuda 
tenham sido iniciados por pacientes, é extremamente interessante ter a orientação de um médico 
especializado para assegurar a validade da informação médica oferecida.  

 

► COMEÇANDO   

Uma maneira de aprender sobre como um grupo de ajuda funciona é ir a uma de suas reuniões, mesmo que 
seja para pacientes de uma doença diferente. Procure a lista de grupos de ajuda na sua área, nos jornais 
locais ou nos hospitais. A maioria dos grupos estará interessada em ajudar. No entanto, lembre-se de que os 
grupos de ajuda não são todos iguais.  Tenha cuidado para não se fixar num grupo negativo, que assuste aos 
portadores.  Há grupos dos quais, ao final da reunião, todos saem deprimidos.  

 Os grupos são formados por portadores. Portanto, os participantes serão pessoas com o mesmo 
objetivo, e que ao final se tornam amigos, podendo conversar e trocar experiências sobre seu problema 
comum. Outros são organizados para conseguir com que o governo ofereça o tratamento gratuito para todos, 
além de proporcionar debates e troca de experiências.   

 Se você deseja começar um grupo de ajuda para portadores da hepatite C, certamente é porque já 
encontrou alguns portadores interessados em participar.  Este é o momento de marcar um encontro informal 
para começar o planejamento. Nesse encontro introdutório, você pode decidir com o grupo onde, quando e 
com que freqüência os encontros acontecerão, quem vocês esperam que participe (ex.: somente pacientes,  
amigos e familiares...) e também que tipos de temas os membros gostariam de discutir nas palestras.  

 
► ONDE, QUANDO E COM QUE FREQÜÊNCIA NOS REUNIR? 
 
 É uma boa idéia fazer as reuniões do grupo de ajuda em locais públicos, tais como igrejas, hospitais 
etc., pois assim serão de fácil acesso para todos, inclusive para os que se locomovem de ônibus. Reuniões na 
casa dos membros do grupo não são recomendadas, pois isto traria uma pressão muito grande para o dono 
da casa. Decidam entre vocês com que freqüência desejam se reunir (mensalmente, ou a cada dois meses) e 
então marque um horário para as reuniões para que todos possam organizar antecipadamente suas agendas.  
 
► QUEM DEVE PARTICIPAR?  

 Compartilhar emoções e sentimentos é uma parte importante da atuação nos grupos de ajuda. Assim, 
o melhor é tentar fazer com que os participantes sejam somente pessoas que compartilhem o problema 
comum da hepatite C. Não é conveniente incluir outras doenças do fígado ou pessoas transplantadas, pois os 
objetivos e interesses são muito diferentes. 

 

► COMO DIVULGAR O GRUPO?  

 Divulgue o grupo na comunidade em jornais, cartazes, folhetos pregados em bibliotecas, hospitais e 
consultórios médicos. Conte aos gastroenterologistas e hepatólogos sobre a formação do grupo e dê a eles 
folhetos para que distribuam a seus pacientes, os quais, com certeza, estarão interessados em participar.  

 
► QUE TEMAS DEVEMOS APRESENTAR?  

 Tente determinar um único tema informativo para cada reunião. Peça sugestões aos participantes. 
Procure novas idéias, como assuntos relacionados com doenças transmissíveis que possam atuar junto à 
hepatite C, ou como fazer uma dieta ideal, ou como interpretar os resultados dos exames, ou se devemos 
contar aos amigos, colegas de trabalhos e familiares que temos hepatite C e muitos outros que irão surgir no 
grupo. 

 Pergunte a hepatologistas, gastroenterologistas, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais ou 
psicólogos se querem falar sobre alguns dos tópicos de interesse identificados pelo grupo. Uma vez que o seu 
grupo de apoio se torne conhecido pela comunidade, muitos especialistas vão se oferecer para dar palestras 
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sobre tópicos por eles pesquisados ou desenvolvidos. À medida que seu grupo crescer, por favor, compartilhe 
conosco as experiências e sugestões, que podem ajudar os demais grupos. 

  

► COMO SELECIONAR OS PALESTRANTES?  

 Os palestrantes devem ser criteriosamente selecionados, primeiro pelo seu saber médico e segundo 
pela sua positividade.  Nunca convide um médico que não acredite no tratamento, que fale de maneira 
negativa ou que somente fale em termos médicos.   

É necessário informar ao palestrante os seguintes pontos: 

-     ele tem que falar de forma simples e com poucos termos médicos; 

-     deve ser positivo e otimista em relação ao tratamento e à recuperação dos portadores; 

-     a ninguém interessa saber sobre a origem e o descobrimento da hepatite C.  Os freqüentadores 
querem saber onde estamos e o que está por vir, querem fazer perguntas e comparar o tratamento 
que estão recebendo com informações que os façam decidir se é o melhor que podem conseguir; 
assim o palestrante deve estar preparado para responder a muitas perguntas. 

 

► COMO DIRIGIR UMA REUNIÃO?  

 A experiência nos ensinou que a reunião deve ser dividida em duas partes.  A primeira parte deve ser 
coordenada por um membro do grupo que tenha algum conhecimento sobre a doença.  Esta primeira parte a 
denominamos de Reunião compartilhada e funciona nos moldes dos alcoólicos anônimos, na qual os que 
quiserem podem dar seus depoimentos, todos trocando idéias e opiniões. O médico ainda não está presente 
para não inibir os depoimentos.  O coordenador serve como moderador da reunião, intervindo sempre que for 
necessário.  Esta primeira parte deve ter uma duração fixada entre 60 e 90 minutos. 

 Após uma pausa para um café, começa a reunião com o médico.  Esta parte é totalmente comandada 
pelo médico e o coordenador não deve opinar ou contradizer o profissional. 

 

► COMO FINANCIAR O GRUPO? 

 As despesas são pequenas.  A sala de reunião deve ser solicitada gratuitamente.  As únicas despesas 
são o café, a limpeza da sala, que deve ser devolvida arrumada, e algumas cópias xerox sobre os artigos 
divulgados na Internet para aqueles que não têm computador.  

 Não é conveniente fazer associados ou carteirinhas de freqüentadores, pois a cada reunião a metade 
dos presentes é de gente nova.  Lembre que o portador de hepatite C não é um dependente e portanto não 
precisará freqüentar permanentemente o grupo.  Uma vez que ele já acumulou conhecimentos a respeito da 
doença, torna-se desnecessária a sua freqüência.  Para pagar estas pequenas despesas, coloque uma 
pequena urna em algum canto e quem quiser deposita uma pequena quantia para o grupo.  Contribuições 
mensais voluntárias, daqueles que podem dá-las, também podem ser aceitas, não tornando isto uma regra 
obrigatória. Tendo receita suficiente, pode se alugar uma pequena sala para servir como sede do grupo, 
mantendo uma infra-estrutura mínima. 

 Nunca aceite doações da indústria farmacêutica, senão a sua respeitabilidade com o governo estará 
arruinada.  Aceite folhetos, cartazes, livros, camisetas, porém nunca dinheiro.  Evite fazer parte dos conselhos 
de saúde das secretarias de saúde, pois nunca mais poderá reclamar do governo.  Tenha sempre 
independência para poder criticar e denunciar quando for necessário.  O objetivo maior é a divulgação da 
doença e assegurar o tratamento gratuito para todos. 

► É NECESSÁRIO LEGALIZAR O GRUPO?  

 Depende de qual é o objetivo dele. Porém, inicialmente, um estatuto simples num livro de atas, que até 
pode ser um caderno, já legitimiza o grupo.  É o suficiente para começar.  É importante ter um estatuto e uma 
diretoria, que será integrada pelas pessoas que estão dispostas a trabalhar e que dispõem de tempo para isto, 
pois será necessário colar cartazes, falar com médicos, ir aos jornais para pedir divulgação, organizar 
protestos etc. 

 O simples registro no Cartório de Pessoas Jurídicas dará ao grupo legitimidade para pleitear ações no 
ministério público ou nas câmaras de vereadores e deputados, e para fazer representações e solicitações 
junto às secretarias da saúde.  No início, não faça o registro no Ministério da Fazenda, pois ter o CGC 
implicará em ter de fazer declarações anuais de Imposto de Renda, do RAIS e uma série de burocracias e 
despesas desnecessárias aos objetivos do grupo.  Somente solicite a sua inscrição no cadastro do Ministério 
da Fazenda quando precisar abrir uma conta bancária. À medida que o grupo cresce, a estrutura pode ser 
aumentada. 
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  Modelos de estatutos podem ser encontrados na Internet em www.hepato.com (preste atenção: não 
coloque o .br no final) ou solicitados por e-mail enviados ao Grupo Otimismo. 
 
 

Grupos de apoio no Brasil 
 

A relação de grupos de apoio existentes no Brasil se encontra no capitulo 13. 
 
 

http://www.hepato.com/
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Capitulo 13 
 

Onde tratar, como e onde reclamar 
 

 Pela Constituição, todos têm direito à saúde, porém na realidade sabemos que isso ainda não está 
funcionando corretamente. Em tese, todos os estados deveriam fornecer o tratamento e os medicamentos. 
Alguns estados fazem isto, outros abandonam a população.  
 
 Se isso acontecer com você ou com um familiar ou amigo, não fique quieto. Grite, faça barulho, 
escreva a jornais e revistas, fale com deputados e senadores, exija seus direitos ao governador, prefeito e 
secretários de saúde. Eles foram eleitos para isso.   Neste capitulo, orientamos onde encontrar tratamento 
especializado, seja pago ou gratuito.  
 
 A legislação pertinente se encontra no capítulo seguinte. Modelos de liminares e medidas judiciais 
para obter tratamento e medicamentos gratuitos são encontradas no livro A Cura da Hepatite C ou na página 
do Grupo Otimismo na Internet, em www.hepato.com   (preste atenção: não coloque o .br no final). 
  

Onde tratar e reclamar 
 
Tratamento Gratuito 
 

O tratamento é gratuito no SUS.  A relação de centros de tratamentos referenciados se encontra na 
página da Internet www.hepato.com (preste atenção: não coloque o .br no final).  Leia a Portaria 863/2002 
neste livro, que regulamenta o tratamento da hepatite C na rede pública. Se não conseguir atenção ou 
tratamento, copie o modelo de liminar e procure um advogado ou o ministério público estadual.   
 
Médicos particulares  
 
Encontra-se na página da Internet www.hepato.com (preste atenção: não coloque o .br no final) uma lista 
para ser usada com simples referência, em ordem alfabética.  As indicações são fornecidas ou pelos grupos 

de apoio locais, ou pelas sociedades de hepatologia de cada estado. Faltando algum nome, escreva-nos  a 
lista está em construção. 
 

Grupos de apoio - Rede HERÓI 
 
 Procure ajuda nos grupos de apoio. A maioria dos Grupos de Apoio trabalha de forma independente, 
já que os problemas locais, em cada cidade ou estado, são diferentes.  Também existem grupos que só se 
dedicam à hepatite C, outros a todas as hepatites por vírus, outros a todas as hepatites em geral e ainda 
outros que só se dedicam ao problema da captação de fígados para transplante e a realização dos mesmos. 
 
 Porém, os objetivos nacionais são discutidos numa rede, uma assembléia permanente, na qual um 
representante de cada grupo pode apresentar sugestões e discutir sobre todos os temas com todos os outros 
grupos.  Esta rede chama-se HERÓI - HEPATITES, REDE DE ORGANIZAÇÕES INDEPENDENTES. Não 
possui presidente nem diretoria.  Todos os grupos, independente de seu tamanho ou antiguidade, têm a 
mesma voz, o mesmo peso. 
 
 O objetivo é discutir todos os problemas relacionados às doenças hepáticas, fixando metas, 
reivindicações e formas de pressão sobre o governo. No entanto, não existem decisões de consenso e cada 
grupo tem total liberdade para participar, ou não, dependendo de seus interesses, de qualquer uma das 
questões.  Não são tomadas decisões consensuais e sim recomendações, não obrigatórias, para os 
integrantes da Rede Herói. 
 
 Na luta dos grupos contra a AIDS, temos um verdadeiro exercito formado por mais de 600 grupos e 
associações, sem lideranças nacionais. É nessa forma de organização que nos espelhamos, devido a sua luta 
vitoriosa, que hoje é um exemplo para todo o mundo. Qualquer ofício endereçado ao governo é feito 
individualmente por cada um dos grupos que queira se envolver na reivindicação ou sugestão.  Não existe um 
líder, coordenador ou representante, e com isto se evita que oportunistas, seja por interesses políticos, 
econômicos ou de imagem, se auto-titulem líderes ou coordenadores ou representantes dos grupos e 
portadores do Brasil. 
 
 Por lógica, dezenas de organizações e grupos reivindicando ao mesmo tempo, enviando cada um seu 
oficio, gritando e mobilizando a opinião pública no seu estado, têm muito mais poder de pressão do que um 

http://www.hepato.com/
http://www.hepato.com/
http://www.hepato.com/
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simples ofício encaminhado por um representante, o qual em algum momento poderá ser incompetente, ou ter 
pouca vontade de trabalhar ou ainda, o pior, corrupto, acabando com o trabalho realizado pelos grupos.   
 
Relação dos grupos associados à Rede Herói: 
 
Belém – PA - APAF - Associação Paraense dos Amigos do Fígado  - Grupo de Informação e Apoio - e-mail: 
dmcrespo.bel@terra.com.br - Tel.: (91) 230-2530.  
 
Campinas – SP - APOHIE - Associação de Assistência aos Portadores de Hepatites, Candidatos e 
Transplantados Hepáticos do Interior de São Paulo  – e-mail:   apohie@yahoo.com.br   Fone:(019) 3266-0397 
- (019) 9166-0362 
 
Campo Grande – MS - Grupo Solidário de Apoio a Portadores de Hepatite C   -  Grupo de Informação e Apoio 
-  e-mail:  alvaro-eduardo@uol.com.br - Tel.: (67) 387-5330 
 
Florianópolis – SC - Grupo Hercules  – Grupo de Informação e Apoio  –  e-mail: 
grupohercules@yahoo.com.br  - Tel.: (48) 234-9437 
 
Maceió – AL - Grupo Solidários  - Grupo de Informação e Apoio – e-mail:   solidario-al@uol.com.br - Tel.: 
(82) 377-8080 - (82) 9981.1661 
 
Manaus – AM -  Viv@Vida - Grupo de Apoio aos portadores de Hepatite C   -   e-mail: lala2032@globo.com   - 
Internet:  www.grupovivavida.hpg.ig.com.br  - Tel.:  (92)658-3948 e 9135-8605  
 
Rio Claro – SP - Grupo Hepa-C  – Grupo Blogger de informação e apoio na Internet – e-mail: 
hepa_c@ig.com.br - Internet:  http://hepa_c.blig.ig.com.br  - Tel.: (019) 3533.6482 
 
Rio de Janeiro – RJ – ADOTE – RJ  – Associação Aliança Brasileira Pela Doação de Órgãos e Tecidos  –  e-
mail: adoterj@terra.com.br  - Tel.:  (21) 9309-4829  - 2572-9084  
Rio de Janeiro – RJ - Dohe-Fígado – Associação dos Transplantados Hepáticos do Rio de Janeiro – e-mail: 
dohefigado@ibest.com.br - Tel.: (21) 9432.2900  
 
Rio de Janeiro – RJ - Grupo Otimismo –  Grupo de Informação e Apoio –  e-mail: hepato@hepato.com  - 
Internet:  www.hepato.com  - Tel.: (21) 9973.6832 
 
Rio de Janeiro - RJ - RNP + Núcleo – (Co-infecção HIV/HCV) -  e-mail: rnpnucleorj@terra.com.br - Tel.: (21) 
3899.5477 
 
São Luis – MA - Grupo UNA-C  – Grupo de Informação e Apoio – e-mail: ellenneiva@globo.com  - Tel.: (98) 
236.7505 - 9973 7573 
 
São Paulo – SP - Cidades Irmãs   - Apoio e assessoria jurídica a portadores de hepatite C e transplantados – 
e-mail: saude@cidades-irmas.org.br  - Internet:  www.cidades-irmas.org.br  - Tel.: (11) 5082-2715 
 
São Paulo – SP - Grupo HCVIDA  – Grupo de Informação e Apoio –  e-mail: apoio@hcvida.com.br  - Internet: 
www.hcvida.com.br  -  Tel.: (11) 9398-1997 
 
São Paulo – SP - Unidos Venceremos  – Grupo de Informação e Apoio  - e-mail:  micky@woolf.com   -  
Internet: www.hepc.hoster.com.br   -  Tel.: (11) 4169-8311 
 
Esta lista foi elaborada em março de 2003.  Entre em contato com um dos grupos para saber de novos grupos 

em outras cidades 
 
Outros grupos existentes no Brasil: 
 
Belo Horizonte – MG  - AMIPHEC  - Tel.: (31) 33719791    
Brasília – DF - GRUPO C – Tel.: (61) 4688118 
Goiânia - GO – GAPHE – Tel.: (62) 255-7009 
Porto Alegre - RS - APOHC – Tel.: (51) 3341-2158  
Recife - PE -NAPHE – Tel.: 81-32431232  
Rio Branco - AC – APHAC -  Tel.: (68) 224-3828  
Rio Grande - RS – NAPHC - Tel.: (053) 91215311  
Salvador – BA - Grupo Vontade de Viver  - Tel.: (71) 9985-1293  
Santos - SP - Grupo Esperança - Tel.: (13) 3221-2336 ramal 243  
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São Paulo – SP - TRANSPÁTICA – Tel.: (11) 3885-9056 

 

 
 
 

Capitulo 14 
 

Legislação no Brasil 
 

Brasil – Situação geral 
  
 Durante o ano de 2002, o Brasil implementou o Programa Nacional de Hepatites Virais (PNH), 
promessa cumprida pelo governo. Porém não lhe foi destinada dotação orçamentária própria, dependendo de 
sobras de outras verbas para poder ser implementado.  Também conseguimos um novo protocolo de 
tratamento, a Portaria 863/2002, que inclui o Interferon Peguilado para determinados casos. Sem dúvida, 
foram dois importantes avanços. 
 
  Por outro lado, sempre falando em Brasil, continua-se oferecendo os medicamentos somente para os 
pacientes do SUS, excluindo do acesso ao tratamento os pacientes dos hospitais das forças armadas ou os 
que, por ter um plano de saúde, se consultam fora do sistema SUS.   Isto cria uma situação conhecida por 
todos, ilegal ou no mínimo imoral, na qual muitos destes pacientes são inscritos em um hospital referenciado 
pelo SUS simplesmente para receber os medicamentos, ocupando uma vaga de alguém, carente, que 
somente pode recorrer ao SUS.  Todo o tratamento do militar ou do associado do plano de saúde continua 
sendo realizado no consultório particular ou no hospital das forças armadas.   É necessário que o sistema 
contemple estes pacientes, não os excluindo do acesso aos medicamentos, com o qual seriam liberadas 
vagas nos hospitais referenciados. 
 
  Até o final de 2002, depois de mais um ano e pelo quarto ano consecutivo, o Ministério da Saúde não 
havia cumprido a promessa de realizar uma ampla campanha de divulgação da hepatite C e de realizar o 
treinamento de profissionais médicos que possam suprir a demanda por tratamento em todo Brasil.

 

 
  Durante 2002, a Justiça foi um excelente aliado dos portadores que tinham necessidade inadiável de 
receber tratamento com o Interferon Peguilado, outorgando este direito constitucional, como efeito de ações 
individuais, a mais de 600 portadores.   As ações praticamente encurralaram os governos estaduais, que 
passaram a pressionar o Ministério da Saúde para incluir o Interferon Peguilado dentro da Portaria de 
tratamento. 
 
  A cada dia os planos de saúde avançam mais um passo no reconhecimento da hepatite, criando 
menos dificuldades para aprovar os exames e, alguns deles, dependendo do tipo de plano, até fornecendo o 
Interferon Peguilado.   
 
  A inclusão do teste de genotipagem é outra das reivindicações, já que os planos de saúde não pagam 
o teste, alegando que o mesmo não consta da tabela AMB.  Nunca conseguimos compreender por que o teste 
de genotipagem não consta da tabela, já que é um PCR que simplesmente detecta o tipo de vírus, semelhante 
ao PCR Qualitativo, que serve para detectar a presença do vírus, e ao PCR Quantitativo, que serve para medir 
a carga viral, estes dois incluídos na tabela e pagos pelos planos de saúde.  Para tanto, nos dirigimos à 
Associação Medica Brasileira, da qual recebemos boa disposição em incluir o exame, porém a solicitação 
deve partir de uma sociedade médica.    
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PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS 
HEPATITE VIRAL CRÔNICA C 

 
Interferon-alfa, Interferon-alfa Peguilado, Ribavirina 

 
1. Introdução  

O vírus da Hepatite C (HCV) é uma importante causa de cirrose em todo mundo
1
. Pertence ao gênero 

Hepacivirus da família Flaviviridae, sendo seu genoma constituído por uma hélice simples de RNA. Possui 
aproximadamente 9600 nucleotídeos, com uma única região de leitura que produz uma proteína de cerca de 
3000 aminoácidos. Essa proteína é após partida por proteases virais e do hospedeiro em pelo menos 10 
proteínas estruturais e não estruturais. Existe uma grande variabilidade na seqüência genômica do HCV, 
sendo que as amostras isoladas em todo o mundo foram agrupadas em 6 genótipos, sendo no Brasil os mais 
freqüentes os genótipos 1,2 e 3

2
. Sabe-se que dentre esses, o genótipo 1 caracteriza-se pela maior 

resistência ao tratamento antiviral
1
. Não se conhece ao certo a  prevalência da infecção pelo HCV no Brasil. 

Em estudo transversal realizado em bancos de sangue, a prevalência de doadores com anti-HCV positivo foi 
de 1,23%

2
. Como nem todos pacientes com o anticorpo portam o vírus, estima-se que a prevalência da 

infecção crônica pelo HCV esteja ao redor de 1% da população em geral.  

Tanto a infecção crônica quanto a infecção aguda pelo HCV são usualmente assintomáticas
3,4

, 
estimando-se que apenas um terço dos pacientes com infecção aguda pelo vírus C venham a ter sintomas ou 
icterícia

5
. A persistência do HCV-RNA por mais do que seis meses após a infecção caracteriza a infecção 

crônica pelo HCV. É tema controverso a proporção de pessoas infectadas pelo HCV que desenvolverá 
infecção crônica, mas calcula-se que esse valor em média deve ficar entre 70 a 80% dos infectados

5
.  

As principais complicações potenciais da infecção crônica pelo vírus C, a longo prazo, são a cirrose, a 
insuficiência hepática terminal e o carcinoma hepatocelular

5
. O percentual de pacientes cronicamente 

infectados que evoluem para cirrose após 20 anos do contágio varia entre diversos estudos, sendo que 
estudos de base populacional resultaram em taxas de 4 a 10%, enquanto que em estudos realizados em 
clínicas especializadas em doenças hepáticas a incidência encontrada é de até cerca de 20%

6
, sendo que 

provavelmente a taxa correta situe-se entre 10 e 15% 
7
. Entretanto pouco se sabe a respeito da evolução da 

infecção crônica pelo HCV em períodos mais longos do que duas décadas. Uma vez com cirrose, cerca de 1 a 
4% dos pacientes por ano desenvolvem carcinoma hepatocelular.  

Em 1998 foram publicados dois ensaios clínicos envolvendo 1744 pacientes que mostraram o maior 
benefício da terapia combinada de interferon-alfa e ribavirina sobre a monoterapia com interferon-alfa

8,9
, tendo 

sido mostrado maior benefício no tratamento de pacientes com genótipo 1 por 48 semanas e genótipo não-1 
por 24 semanas. Essa conduta foi posteriormente ratificada pelo Consenso Internacional de Paris realizado 
em 1999

10
.   

Uma nova forma de interferon foi desenvolvida, que se chama interferon peguilado ou peginterferon. A 
peguilação é uma técnica desenvolvida pela indústria de cosméticos e também utilizada na produção de 
alimentos, que consiste em unir uma molécula de polietilenoglicol à molécula de interferon. Tornando-se 
maior, o interferon é mais dificilmente metabolizado, dessa forma suas dosagens sangüíneas permaneceriam 
elevadas por um maior tempo. A atividade biológica do interferon permanece qualitativamente inalterada, 
porém mais fraca do que a do interferon livre

11
, e a sua administração, que ao invés de ser três vezes por 

semana, passa a ser semanal.  

Um ensaio clínico randomizado aberto de fase 3 comparando-se interferon convencional mais ribavirina 
versus interferon peguilado mais ribavirina foi publicado por Manns e colaboradores em setembro de 2001 na 
revista Lancet

12
, mostrando um pequeno benefício da combinação utilizando interferon peguilado e ribavirina 

sobre a combinação interferon convencional e ribavirina. O interferon peguilado na dose de 1,5 mcg/kg mais 
ribavirina teve uma taxa de resposta viral sustentada de 54% versus 47% do interferon convencional. O Food 
and Drug Administration nos Estados Unidos da América, reanalizaram os dados de Manns

13
 e concluíram 

que a diferença entre o interferon peguilado (resposta de 52%) e o interferon convencional (resposta de 46%) 
foi de apenas 6%. Além disso, estatisticamente (ainda com uma chance de erro de 5%) esse valor pode estar 
situado entre 0,18% e 11,63%.  

Outro ensaio clínico randomizado aberto de fase 3  realizado por Fried e colaboradores
14

, comparou 
três grupos. Um grupo utilizou interferon peguilado associado à ribavirina, outro grupo utilizou interferon 
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peguilado monoterapia e um terceiro grupo utilizou interferon convencional associado a ribavirina, tendo sido 
obtido uma taxa de resposta viral sustentada de 56% no grupo associando interferon peguilado e ribavirina, 
30% no grupo utilizando interferon peguilado monoterapia e 44% no grupo associando interferon convencional 
e ribavirina

15
.  

Outro estudo foi realizado com a finalidade de se estabelecer a melhor dose de ribavirina para ser 
associada ao interferon peguilado, assim como o tempo de tratamento mais adequado

16
. Quatro grupos foram 

tratados, um associando-se interferon peguilado e ribavirina 800 mg por 24 semanas, um grupo associando 
interferon peguilado e ribavirina 1000-1200 mg por 24 semanas, outro grupo utilizando interferon peguilado e 
ribavirina 800 mg por 48 semanas e um quarto grupo tratado com interferon peguilado e ribavirina 1000-1200 
mg por 48 semanas. Nos grupos utilizando dose mais alta de ribavirina, 1000 mg foi administrada para 
pacientes com menos de 75 kg e 1200 para pacientes com 75 kg ou mais. Os pacientes com HCV genótipo 
tipo 1 foram distribuídos na proporção de 1:1:4:4 e os do genótipo tipo não-1 foram distribuídos na proporção 
1:1:1:1 entre os grupos. O estudo mostrou que para pacientes com genótipo tipo 1, grupos que utilizaram 
menores doses de ribavirina e/ou por 24 semanas tiveram um percentual de resposta viral sustentada 
significativamente menor, recomendando-se portanto a utilização de interferon peguilado associado a 
ribavirina 1000-1200 mg por 48 semanas para pacientes do genótipo tipo 1. Para pacientes com HCV tipo 
não-1 não houve redução da eficácia na utilização do medicamento por 24 semanas associado a doses de 
800 mg de ribavirina em relação aos outros grupos, portanto podendo ser esse o tempo de tratamento e dose 
de ribavirina empregada.  

Existem algumas dúvidas sobre a superioridade do interferon peguilado versus interferon convencional. 
A primeira delas é que todos os estudos realizados fazendo essa comparação foram abertos, ou seja, todos 
os pacientes, assim como os médicos, sabiam qual tratamento estava sendo dado para cada paciente. 
Estudos abertos tendem a mostrar 17 a 30% a mais de resposta para a nova terapia, mesmo que na realidade 
não exista diferença entre os tratamentos

17
.  

O ensaio clínico de Manns e colaboradores não mostrou diferença estatística entre os tratamentos com 
interferon peguilado e interferon nesses genótipos

12,13
. Na versão final do documento elaborado no Instituto 

Nacional de Saúde dos Estados Unidos sobre o tratamento da hepatite C, de autoria de 72 dos maiores 
especialistas em doenças hepáticas dos Estados Unidos, França, Canadá e Itália, divulgado dia 26 de agosto 
de 2002, consta que: “Entre pacientes com genótipo 2 e 3, respostas virais sustentadas com interferon 
convencional e ribavirina foram comparáveis àquelas obtidas com interferon peguilado e ribavirina,  e portanto 
interferon convencional e ribavirina podem ser usados no tratamento de pacientes com esses genótipos”

7
.  

Outra questão é a dose de interferon peguilado utilizada. Como os pacientes que receberam interferon 
peguilado 1,5 mcg/kg, apresentaram mais efeitos adversos, Manns e colaboradores

12
 justificaram que isso 

ocorreu devido a alta dose de interferon peguilado utilizada comparada a dose de interferon convencional 
3.000.000 UI 3 vezes por semana. Um estudo publicado por Mangia no Journal of Hepatology

18
 comparou a 

utilização de 3.000.000 UI de interferon convencional associado a ribavirina versus 5.000.000 UI de interferon 
associado a ribavirina. Neste estudo observou-se  maior taxa de resposta nos tratados com 5.000.000 UI de 
interferon-alfa nos pacientes com genótipo tipo 1, exatamente o mesmo grupo beneficiado com interferon 
peguilado no estudo de Manns

12
. Não existem estudos clínicos de fase III comparando-se interferon peguilado 

com interferon convencional 5.000.000 de UI. Dessa forma persiste a dúvida se a pequena diferença 
observada foi devida ao processo de peguilação ou se foi devida a maior dose de interferon molecular per se.  

Não existem estudos comparativos entre os interferons peguilados alfa-2a e alfa-2b e, tanto o Consenso 
francês

19
 quanto o realizado no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos

7
, não fazem distinção entre 

esses dois interferons peguilados disponíveis. Da mesma forma, estas duas apresentações de interferon 
peguilado, observadas as diferentes dosagens, são consideradas equivalentes neste protocolo, considerando 
a ausência de evidência de superioridade de uma sobre a outra.  

   
2. Classificação CID 10  

B18.2 – Hepatite Viral Crônica C  

3. Critérios de INCLUSÃO NO PROTOCOLO DE TRATAMENTO  
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3.1. Critérios Gerais de Inclusão  

Serão incluídos no Protocolo de Tratamento aqueles pacientes que possuam todas as seguintes 
características:  

a) ser potador de HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) 
positiva;  

b) apresentar transaminases acima de uma vez e meia o limite superior da normalidade, em pelo menos 
três determinações com intervalo mínimo de um mês entre elas, sendo pelo menos uma delas nos últimos seis 
meses;  

c) ter realizado, nos últimos 24 meses, biópsia hepática onde tenha sido evidenciada atividade necro-
inflamatória de moderada a intensa (maior ou igual a A2 pela classificação Metavir ou atividade portal  ou peri-
septal grau 2 da classificação da Sociedade Brasileira de Patologia) e/ou presença de fibrose de moderada a 
intensa (maior ou igual a F1 pelas classificações Metavir ou Sociedade Brasileira de Patologia);  

d) ter entre 12 e 70 anos;  

e) ter contagem de plaquetas acima de 50.000/mm
3
 e de neutrófilos acima de 1.500/mm

3
.    

3.2. Critérios de Inclusão para Tratamento com Interferon Alfa Peguilado  

Os pacientes poderão ser candidatos ao tratamento com interferon peguilado se estiverem 
enquadrados, além dos critérios gerais mencionados nas alíneas “a + b” do item 3.1 acima, nos seguintes 
critérios:  

a) ser portador do vírus da hepatite C do genótipo 1, segundo exame de reação em cadeia da 
polimerase com genotipagem;  

b) ter biópsia hepática nos últimos 24 meses com fibrose septal (maior ou igual a F2 pelas classificações 
Metavir ou Sociedade Brasileira de Patologia)

 19
;  

c) ter entre 18 e 70 anos de idade;  

d) ter contagem de plaquetas acima de 75.000/mm
3
 para cirróticos e de 90.000/mm

3
 para não cirróticos 

e de neutrófilos acima de 1.500/mm
3
.  

4. Critérios de Exclusão do protocolo de tratamento  

Não deverão ser incluídos no Protocolo de Tratamento, tanto com intereferon-alfa como com interferon 
peguilado,  pacientes com as seguintes condições:  

 tratamento prévio com interferon alfa associado à ribavirina
19

;  

 tratamento prévio com interferon peguilado (associado ou não à ribavirina);  

 tratamento prévio com monoterapia com interferon alfa previamente, não tendo tido resposta virológica 
ou bioquímica ao tratamento

20,21
;  

 consumo abusivo de álcool nos últimos 6 meses;  

 consumo regular de drogas ilícitas (se o paciente estiver em tratamento para dependência química 
com boa adesão, o tratamento para hepatite C poderá ser considerado)

7,19
;  

 pacientes transplantados (o tratamento do HCV em pacientes transplantados hepáticos deve ser 
considerado experimental, e só realizado no âmbito de protocolos de pesquisa

7,19
);  

 hepatopatia descompensada;  

 cardiopatia grave;  

 doença da tireóide descompensada;  

 neoplasias;  

 diabete melito tipo 1 de difícil controle ou descompensada;  

 convulsões não controladas;  

 imunodeficiências primárias;  

 homens e mulheres sem adequado controle contraceptivo;  



 

Edição de 2003 – O avanço do conhecimento nas pesquisas pode ter tornado obsoleta alguma colocação.  Página 125 
 

 

 gravidez (beta-HCG positivo);  

 não concordância com os termos do Consentimento Informado.  

   
5. Situações Especiais  

a) paciente com co-infecção HIV-HCV: os pacientes com HIV estáveis clínica e laboratorialmente 
(ausência de infecção oportunista ativa ou nos últimos seis meses e com contagem de linfócitos TCD4+ > 200 
céls/mm

3
 e com carga viral menor que 5.000 cópias/mm

3
, ou contagem de linfócitos TCD4+ > 500 céls/mm

3
 

independentemente da carga viral) poderão ser tratados seguindo as mesmas normas deste protocolo. Em 
pacientes infectados pelo HIV com doença oportunista em atividade ou sem estabilidade clínico-laboratorial, o 
tratamento da doença oportunista e/ou HIV é prioridade. Deve haver cautela no uso simultâneo de ribavirina e 
DDI, que pode aumentar o risco de acidose lática e pancreatite. Também sugere-se cautela na associação de 
zidovudina com ribavirina, pois as duas drogas tem como efeito adverso a anemia. Sempre que possível, 
durante o tratamento com ribavirina, deve-se utilizar esquema antiretroviral que não contenha essas drogas

22
.  

b) pacientes pediátricos: não existem estudos controlados que assegurem a eficácia e a segurança do 
tratamento de pacientes abaixo de 18 anos com hepatite C

7,13,19
. Em uma revisão sistemática dos trabalhos 

publicados sobre tratamento de crianças com interferon convencional monoterapia
23 

encontrou-se 35% de 
resposta virológica sustentada. Essas altas taxas de resposta encontradas em crianças, quando comparadas 
as taxas em adultos, podem ser devidas ao estágio inicial da doença, a dosagem elevada relativa de interferon 
ou à ausência de comorbidades nessa faixa etária

24
. Poucos estudos existem sobre o uso de interferon 

convencional e ribavirina em crianças. Não existe nenhum estudo sobre o uso de interferon peguilado em 
pacientes com menos de 18 anos

24
. Dessa forma, pacientes abaixo de 12 anos de idade, em que se considere 

o tratamento para hepatite C, devem ser avaliados por um comitê de especialistas nomeado pelo Gestor 
Estadual do SUS para avaliar o uso de interferon convencional associado ou não a ribavirina.  

c) pacientes já tratados com interferon monoterapia: pacientes que tenham tido resposta, bioquímica 
ou virológica, ao final do tratamento, podem ser retratados com interferon convencional e ribavirina por 1 ano 
independente do genótipo, seguindo as demais recomendações deste protocolo;  

d) hepatite C aguda: não existem estudos controlados avaliando essa situação. Devido a raridade do 
evento, tornando difícil a realização desses estudos, pode ser considerado tratamento com interferon 
convencional 5.000.000 UI por dia por 4 semanas e após 3.000.000 UI por dia por 20 semanas

25
, associado ou 

não a ribavirina
26

, para pacientes:  

 que tenham tido exposição ao HCV nos quatro meses prévios a soroconversão documentada (de anti-
HCV negativo para positivo) ou;  

 que tenham tido exposição ao HCV nos quatro meses prévios ao início de quadro de icterícia e 
transaminases acima de 10 vezes os valores normais

25
. Deve-se ter o cuidado, nesses casos, de excluir 

outras causas de elevação de transaminases com icterícia.  

Ainda é controverso o melhor momento de iniciar-se o tratamento, mas deve-se realizar HCV-RNA após 
três a seis meses do momento provável do contágio e tratar apenas os positivos. Dessa forma evita-se expor 
uma parcela dos pacientes que eliminariam o vírus espontaneamente

26
.  

a) paciente com distúrbios psiquiátricos: devem ter a sua condição psiquiátrica estabilizada, estando 
realizando tratamento psiquiátrico regular e com avaliação de especialista em psiquiatria liberando o paciente 
para o tratamento. Sugere-se nesses casos avaliar a relação risco-benefício, reservando o tratamento para 
pacientes com fibrose hepática avançada ou cirrose

19
;  

b) paciente com doença cerebrovascular, coronária ou insuficiência cardíaca: devem ter a sua 
condição clínica estabilizada. Esses pacientes são mais sujeitos a efeitos adversos e sugere-se nesses casos 
avaliar a relação risco-benefício, reservando o tratamento para pacientes com fibrose hepática avançada ou 
cirrose;  

c) pacientes com insuficiência renal crônica: pacientes com depuração da creatinina endógena 
(DCE) abaixo de 50 ml/min e/ou em hemodiálise devem ser tratados em Centros de Referência no tratamento 
da hepatite C. A ribavirina é contra-indicada em pacientes com insuficiência renal terminal. Taxas de resposta 
viral sustentada com interferon mais alta do que em pacientes sem insuficiência renal são alcançadas nesses 
pacientes, possivelmente pelo aumento da meia vida do medicamento nessa situação

27
. A atividade do 



 

Edição de 2003 – O avanço do conhecimento nas pesquisas pode ter tornado obsoleta alguma colocação.  Página 126 
 

 

interferon peguilado é diminuída em pacientes com insuficiência renal crônica
28

 e não existem estudos nessa 
população mostrando se o interferon peguilado é seguro e mais eficaz do que interferon convencional

29
.  

d) hemólise, hemoglobinopatias e supressão de medula óssea: nestas situações pode ser 
considerada a possibilidade de monoterapia com interferon peguilado-alfa;  

e) Pacientes com genótipo 4,5,6: devem ser tratados com interferon convencional associado à 
ribavirina por 48 semanas, devendo o tratamento ser suspenso de o HCV-RNA estiver positivo ao final da 
semana 24;  

f) pacientes com hemofilia podem realizar o tratamento sem a necessidade da biópsia hepática;  

g) pacientes com cirrose compensada diagnosticada clinicamente e/ou através de exames 
laboratoriais, e que apresentem varizes de esôfago e indícios ecográficos dessa situação, também podem 
realizar o tratamento sem a necessidade de biópsia hepática.  

6. Tratamento  
6.1. Fármacos e Apresentações  

a) interferon alfa-2a recombinante: frasco-ampola com 3.000.000 UI, 4.500.000 UI e 9.000.000 UI para 
uso sub-cutâneo;  

b) interferon alfa-2b recombinante: frasco-ampola com 3.000.000 UI, 4.500.000 UI, 5.000.000 UI, 
9.000.000 UI  e 10.000.000 UI para uso sub-cutâneo;  

c) interferon peguilado alfa-2a: frasco-ampola com 135* e 180 mcg;  

d) interferon peguilado alfa-2b: frasco-ampola de 50*, 80, 100, 120 e 150* mcg (as ampolas de 80, 100 e 
120 mcg contém, respectivamente, segundo informações da bula do medicamento registrada na ANVISA, 112, 
140 e 168 mcg de interferon peguilado

11
);  

e) ribavirina: cápsulas com 250 mg.  

   

(* estas apresentações, apesar de estarem registradas na ANVISA, não estão sendo comercializadas, 
atualmente, no Brasil).  

   

6.2. Esquemas de Administração  

a) interferon-alfa: 3.000.000 UI a 5.000.000 UI SC, três vezes por semana, associado ou não à ribavirina 
1000 mg por dia para pacientes com menos de 75 kg e 1250 mg por dia para pacientes com 75 kg ou mais. A 
dose para pacientes com menos de 40 Kg é de 3.000.000 UI/m

2
 de superfície corporal (não exceder 

3.000.000UI) e a dose de ribavirina é de 15 mg/kg;  

b) interferon peguilado alfa-2a: 180 mcg SC por semana associado ou não à ribavirina 1000-1250 mg 
por dia para pacientes com genótipo tipo 1 (1000mg  por dia para pacientes com menos de 75 kg e 1250 mg 
por dia para pacientes com 75 kg ou mais);  

c) interferon peguilado alfa-2b em monoterapia (quando não associada a ribavirina): a dose preconizada 
é de 1 mcg/kg SC por semana

13,30
.  

Tabela 1 – Modo de administração interferon peguilado alfa-2b em monoterapia
13

 (adaptado 
conforme apresentações comerciais disponíveis

11
)  
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Peso do 

Paciente  

 
Apresen-
tação 

 
Volume total 
da ampola 

 
Quantidade a 
ser 
administrada 

 
Volume  a ser 
administrado 

40-51,9 kg  80 mcg 
em 0,5 
ml  

0,7 ml  48 mcg  0,3 ml  

52-69,9 kg  64 mcg  0,4 ml  

70-87,9 kg  80 mcg  0,5 ml  

88-99,9 kg  96 mcg  0,6 ml  

100-115 kg  112 mcg  0,7 ml  

116-129,9 kg  100 
mcg em 
0,5 ml  

0,7 ml  120 mcg  0,6 ml  

130-147,9 kg  140 mcg  0,7 ml  

> 148 kg  120 
mcg em 
0,5 ml  

0,7 ml  156 mcg  0,6 ml  

   

a) interferon peguilado alfa-2b associado à ribavirina: 1,5 mcg/kg SC por semana 1000-1250 mg por dia 
para pacientes com genótipo tipo 1 (1000mg  por dia para pacientes com menos de 75 kg e 1250 mg por dia 
para pacientes com 75 kg ou mais).  

Tabela 2 – Modo de administração interferon peguilado alfa-2b combinado com ribavirina
13

 
(adaptado conforme apresentações comerciais disponíveis

11
)  

Peso do 

Paciente  

 
Apresentaçã
o  

 
Volume 
total da 
ampola  

 
Quantidade a 
ser 
administrada  

 
Volume a ser 
administrado  

40-46,9 kg  

  80 mcg 
em 0,5 ml  

   

0,7 ml  

   

64 mcg  0,4 ml  

47-57,9 kg  80 mcg   0,5 ml  

58-67,9 kg  96 mcg  0,6 ml  

68-76,9 kg  112 mcg  0,7 ml  

77-84,9 kg  100 mcg 
em 0,5 ml  

   

0,7 ml  

   

120 mcg  0,6 ml  

85-97,9 kg  140 mcg   0,7 ml  

98-104,9 kg  120 mcg  
em 0,5 ml  

0,7 ml  

   

156 mcg  0,6 ml  
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> 105 kg     168 mcg  0,7 ml  

   

6.3. Tempo de Tratamento e Critérios de Interrupção do Tratamento  

 
6.3.1. Interferon-alfa não peguilado  

Nas  situações  em que for utilizado interferon-alfa não peguilado, o tratamento deve ser interrompido 
nos seguintes casos:  

 pacientes com efeitos adversos sérios;  

 pacientes intolerantes ao tratamento;  

 pacientes com genótipo viral 2 e 3 e que tenham utilizado interferon-alfa não peguilado associado à 
ribavirina por 24 semanas;  

 pacientes com genótipo viral 4,5 e 6 utilizando interferon-alfa não peguilado associado à ribavirina e 
que tenham HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) positiva após 
24 semanas de tratamento;  

 pacientes utilizando interferon alfa monoterapia e que tenham HCV – detecção por tecnologia 
biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) positiva após 12 semanas de tratamento;  

 pacientes que tenham completado 48 semanas de tratamento em quaisquer circunstâncias.  

6.3.2. Interferon-alfa peguilado  

Nas situações em que for utilizado interferon-alfa peguilado, o tratamento deve ser interrompido nos 
seguintes casos:  

 pacientes com efeitos adversos sérios;  

 pacientes intolerantes ao tratamento;  

 pacientes com HCV genótipo tipo 1, que após 12 semanas de tratamento com interferon peguilado  
associado à ribavirina, não tenham negativado o exame HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido 
ribonucléico (teste quantitativo)  ou que não tenham obtido uma redução maior ou igual a 100 vezes (2 logs) 
no número de cópias virais em relação à carga viral pré-tratamento14;  

 pacientes utilizando interferon peguilado monoterapia, que após 12 semanas de tratamento com 
interferon peguilado, não tenham negativado o exame HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido 
ribonucléico (teste quantitativo) ou que não tenham obtido uma redução maior ou igual a 100 vezes (2 logs) no 
número de cópias virais em relação à carga viral pré-tratamento31;  

 pacientes que tenham completado 48 semanas de tratamento em quaisquer circunstâncias.    

6.4. Logística  

 
Por razões de fármaco-economia, racionalização de dose e aplicação, aqueles pacientes que estiverem 

em tratamento com interferon peguilado devem ter suas doses semanais aplicadas em serviço especialmente 
identificado para tal fim pela Secretaria Estadual de Saúde. Assim, as ampolas ficarão em poder dos serviços 
já mencionados e não dos pacientes em tratamento. Para facilitar o trabalho dos serviços identificados, 
sugere-se que os pacientes sejam agrupados e previamente agendados para a aplicação do medicamento. 
Dependendo da apresentação comercial disponível na Secretaria, indicação e peso do paciente, o uso das 
ampolas do medicamento poderá ser compartilhado, adotadas as medidas técnicas de segurança de 
manipulação e aplicação do medicamento.  
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Tendo em vista que as Secretarias de Saúde poderão dispor de apenas uma das apresentações 

comerciais de interferon peguilado existentes no país (alfa-2a ou alfa-2b) e o fato de as mesmas terem a 
mesma eficácia clínica, recomenda-se que estas Secretarias orientem os médicos prescritores a prescreverem 
interferon peguilado para seus pacientes de acordo com as especificidades do produto disponível, conforme 
preconizado neste Protocolo.  

   
7. Monitorização  
7.1. Avaliação Inicial  

Os pacientes com hepatite C que são candidatos a tratamento devem ser submetidos a uma avaliação 
inicial. Nessa avaliação devem constar anamnese completa, exame físico e os seguintes exames 
complementares:  

a) hemograma completo com contagem de plaquetas;  

b) ALT, AST;  

c) tempo de protrombina, bilirrubinas, albumina;  

d) creatinina, ácido úrico, glicemia de jejum;  

e) TSH;  

f) anti-HIV;  

g) HBsAg;  

h) para mulheres em idade fértil que usarão ribavirina: beta-HCG;  

i) biópsia hepática dos últimos dois anos, salvo nos casos definidos nas alíneas “j” e “k” do item 5 deste 
Protocolo;  

j) Genotipagem do HCV – Biologia Molecular. O exame de genotipagem só se justifica após para os 
pacientes que já tenham preenchido todos critérios de inclusão, inclusive biópsia hepática (salvo nos casos 
definidos nas alíneas “j” e “k” do item 5 deste Protocolo), e não apresentem critérios de exclusão.  

k) pacientes com genótipo tipo 1 e que estejam sendo avaliados para o uso de interferon peguilado-alfa 
associado à ribavirina ou pacientes que estejam sendo avaliados para o uso de interferon peguilado-alfa 
monoterapia, já tendo preenchido todos outros critérios de inclusão e não  apresentem critérios de exclusão, 
deverão realizar o exame HCV – Detecção por Tecnologia Biomolecular de Ácido Ribonucléico (teste 
quantitativo) antes do início do tratamento;    

7.2. Monitorização Durante o Tratamento  

Aqueles pacientes que, após a realização da avaliação inicial, se enquadrarem nos critérios de inclusão 
e não apresentarem critérios de exclusão, poderão iniciar com um dos tratamentos propostos nos itens 6.2.a a 
6.2.d deste Protocolo.  

Os pacientes em uso da medicação deverão ser monitorizados, principalmente nas fases iniciais do 
tratamento. Os exames mínimos que o paciente deverá realizar durante o tratamento são:  

 hemograma, plaquetas, ALT, AST, creatinina a cada quinze dias no primeiro mês e após 
mensalmente;  

 TSH a cada três meses;  

 para mulheres em idade fértil em uso de ribavirina: beta-HCG a cada três meses.  
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7.3. Monitorização da Resposta Virológica  
7.3.1. Interferon não-peguilado monoterapia  

Os pacientes que estiverem em uso de interferon não-peguilado monoterapia deverão realizar os 
seguintes exames além dos expostos acima:  

HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) na semana 12 de 
tratamento e caso o resultado seja positivo devem interromper o tratamento, sendo considerados não-
respondedores. Caso o exame seja negativo, devem manter o tratamento, repetindo o exame na semana 48, 
momento em que o tratamento será interrompido. Caso o exame na semana 48 seja negativo, o exame será 
repetido após 24 semanas para avaliar resposta virológica sustentada.    

7.3.2. Interferon não-peguilado associado à ribavirina com genótipo tipo 1  

Os pacientes que estiverem em uso de interferon não-peguilado associado à ribavirina com genótipo 
tipo 1 deverão realizar os seguintes exames de monitorização da resposta virológica:  

HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) na semana 24 de 
tratamento. Pacientes que tiverem resultado negativo desse exame devem manter o tratamento, repetindo o 
exame na semana 48, momento em que o tratamento será interrompido. Caso o exame na semana 48 seja 
negativo, o exame será repetido após 24 semanas para avaliar resposta virológica sustentada. Pacientes que 
tiverem HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) positiva na 
semana 24 de tratamento deverão interromper o tratamento, sendo considerados não-respondedores.    

7.3.3. Interferon não-peguilado associado à ribavirina com genótipo tipo 2 e 3  

Os pacientes que estiverem em uso de interferon não-peguilado associado à ribavirina com genótipo 
tipo 2 e 3 deverão realizar os seguintes de monitorização da resposta virológica:  

HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) na semana 24 
quando deverão interromper o tratamento. Pacientes que tiverem o exame da HCV – detecção por tecnologia 
biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) positiva na semana 24 de tratamento serão considerados 
não-respondedores. Os pacientes com esse exame negativo ao final do tratamento (semana 24) devem repetí-
lo após 24 semanas para avaliar resposta virológica sustentada.    

7.3.4. Interferon peguilado associado à ribavirina com genótipo 1 ou interferon peguilado 
monoterapia  

Os pacientes que estiverem em uso de interferon peguilado associado à ribavirina com genótipo 1 ou 
interferon peguilado monoterapia deverão realizar os seguintes exames de monitorização da resposta 
virológica:  

HCV – detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste quantitativo) na semana 12 de 
tratamento. Pacientes que não tenham negativado o exame de carga viral ou que não tenham obtido uma 
redução de 100x no número de cópias virais em relação à carga viral pré-tratamento deverão interromper o 
tratamento. Caso contrário deverão manter o tratamento, realizando HCV – detecção por tecnologia 
biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) na semana 48, momento em que o tratamento será 
interrompido. Caso o exame na semana 48 seja negativo, o exame será repetido após 24 semanas para 
avaliação da resposta virológica sustentada.    

8. Benefícios Esperados com o Tratamento  

 aumento da expectativa de vida;  

 melhora da qualidade de vida;  

 redução da probabilidade de evolução para insuficiência hepática terminal que necessite de 
transplante hepático;  

 diminuição do risco de transmissão da doença;  
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 resposta viral sustentada, definida pela reação em cadeia da polimerase qualitativa negativa após 24 
semanas do final do tratamento.    

9. Consentimento Informado  

 
É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos 

colaterais relacionados ao uso dos medicamentos preconizados nesse protocolo, o que deverá ser formalizado 
por meio da assinatura de Termo de Consentimento Informado, de acordo com o modelo constante neste 
Protocolo.  
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Modelo de Ação Judicial 
 

Mandado de segurança com pedido de Liminar 
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 O modelo de ação judicial  a ser impetrada para conseguir o tratamento nos casos não compreendidos 
na Portaria que regulamenta o tratamento pelo SUS, inclusive dos genótipos 2 ou 3 ou o re-tratamento de 
qualquer genótipo com o Interferon Peguilado pelo SUS, pode ser obtido no livro “A Cura da Hepatite C” ou na 
nossa página na Internet, WWW.HEPATO.COM  
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Capitulo 15 
 

Material para divulgação 
 

Divulgação e conscientização. É muito importante divulgar e conscientizar a população e o governo 
sobre a gravidade da hepatite C, que já contamina 3% da população. Qualquer indivíduo que suspeite de estar 
contaminado deve fazer os testes urgentemente.  
 
 Se você conhece algum jornalista, peça para ele divulgar a doença. Pressione os políticos para que o 
governo tome as medidas necessárias para que a população possa dispor de tratamento e medicamento 
gratuitos na rede hospitalar.  
 
 O tratamento da hepatite C é extremamente caro, superando em custos o tratamento da AIDS. A 
maioria dos médicos ainda desconhece a doença.  
 
 É necessário que as universidades e os conselhos de medicina se mobilizem para atualizar os 
profissionais. É necessária uma ampla campanha do governo para prevenir o avanço da contaminação.  
 
 
As matérias a seguir podem ser usadas livremente, solicitamos a gentileza de citar a fonte. 
 

 

Hepatite C — Assassino silencioso? 

  
São tantos os contaminados que a maioria dos governos censura as informações 

 
 Um novo vírus, o da hepatite C, descoberto dez anos após o vírus da Aids, contaminou entre 170 e 
200 milhões de pessoas no mundo. Estes dados, da Organização Mundial da Saúde, mostram o 
impressionante tamanho da epidemia de hepatite C, cinco vezes maior que o da Aids. O número de 
contaminados é tão alarmante que a maioria dos governos prefere censurar qualquer informação, devido aos 
altos custos que seriam necessários no tratamento dos portadores. Médicos da OMS denunciam que muitos 
países preferem não detectar os portadores, para não ter que gastar dinheiro com o tratamento. 
  
 No Brasil, o Ministério da Saúde admite que 2,6% da população podem estar contaminados, mas a 
OMS estima que o número verdadeiro poderia ser maior, podendo chegar a oito milhões de brasileiros. 
Curiosamente, nestes 13 anos de conhecimento da doença, nenhum alerta à população ou sequer à classe 
médica foi feito pelo ministério. 
  
 O modelo estratégico da avestruz, ignorando o problema, não vai evitar a perda da saúde nestes 
infectados. Se nada for feito de imediato, mais de um milhão de brasileiros poderão desenvolver cirrose ou 
câncer no fígado nos próximos 15 anos. O custo social, com perda da capacidade de trabalho, 
aposentadorias, tratamento da cirrose e prováveis transplantes de fígado, será com certeza infinitamente 
superior ao que seria gasto com detecção e tratamento dos infectados. Hoje, dos milhões de prováveis 
infectados, cerca de sete mil estão em tratamento, número pífio, sendo que 97% dos infectados ainda não 
foram detectados. Continuando com o atual esquema governamental de detecção e tratamento, precisaríamos 
mais de 600 anos para tratar os atuais contaminados. 
  
 É necessário acordar para o problema, pois uma vez detectados os portadores, com os tratamentos 
disponíveis atualmente, pelo menos 600 mil vidas seriam salvas de evoluir para a falência hepática, 
conseqüentemente a morte. É urgente montar campanhas de esclarecimento e principalmente de detecção, 
equipar laboratórios e hospitais e treinar profissionais de saúde. Desde fevereiro existe um Programa Nacional 
de Hepatites, mas sem dotação orçamentária própria para enfrentar o desafio. 
  
 Recentemente, em reportagem no GLOBO, o coordenador do programa de hepatites virais 
reconheceu publicamente, pela primeira vez, a gravidade da epidemia, concordando com todas as 
recomendações e alertas das ONGs que defendem os portadores de hepatite C. Provavelmente é uma 
resposta ao anúncio estrelado por Cissa Guimarães, que desde setembro o Grupo Otimismo veicula de forma 
institucional em vários canais de televisão — o primeiro anúncio do mundo realizado por uma ONG para 
divulgar a hepatite C. 
  
 Curiosamente, são raros os novos contaminados, pois a maioria das formas de transmissão já está 
controlada, o que faz com que as ações a serem tomadas imediatamente não sejam de prevenção, e sim de 
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detecção e tratamento. A hepatite C é transmitida pelo sangue; não há comprovação de contaminação por 
fluidos corporais, como saliva, suor, lágrimas, sêmen ou leite materno (a mãe contaminada pode amamentar). 
Abraços, beijos ou compartilhar pratos, copos, talheres ou roupas não contaminam. A contaminação sexual é 
possível, porém muito rara. Entre as maiores fontes de contaminação do passado temos as transfusões 
sanguíneas, possibilidade hoje descartada pelos testes de sangue nos hemocentros. O compartilhamento de 
seringas e agulhas de injeção também é coisa do passado. Aquela velha pistola de vacinação, que passava de 
braço em braço, com a mesma agulha, também teve seu uso descontinuado. Atualmente, os fatores de risco 
continuam sendo o uso de drogas, injetáveis ou aspiradas, que representam dois terços das novas infecções, 
e acidentes com instrumentos perfuro-cortantes, inclusive com instrumentos de manicura. O portador de 
hepatite C leva uma vida totalmente normal, pois a doença não apresenta riscos de contaminação na vida 
social, na família, ou no trabalho. 
  
 A hepatite C é totalmente diferente dos tipos A ou B nas suas formas de contaminação. Pode ser 
comparada a uma bomba viral preste a explodir. São necessários recursos para enfrentar o desafio, caso 
contrário, nos próximos 15 anos, haverá um verdadeiro genocídio, culpa da cegueira e surdez de quem 
deveria tomar imediatas providências. A hepatite C pode ser um assassino silencioso, mas os governantes 
não podem ser surdos a ponto de ignorar o problema. 
 
(Artigo publicado no Jornal O Globo, seção Editoria/Opinião, assinado por Carlos Varaldo)  (Permitida sua reprodução total ou parcial, 
citando a fonte) 
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A descoberta  da maior  epidemia  
do milênio  

Hepatite C - O relógio está disparado  

É hora de o Governo despertar 

 

 O vírus da hepatite C (HCV) foi identificado aproximadamente há 13 anos. Antes, a doença era 
chamada de hepatite não-A-não-B. Trata-se de uma doença crônica que ataca o fígado. Chamada da 
Epidemia do Novo Milênio, a  hepatite C é considerada, atualmente, como a infecção mais comum no mundo,  
com um número sete vezes maior de contaminados do que a AIDS (HIV). 
 
 Aproximadamente  200 milhões de pessoas estão infectadas (dados da OMS – Organização Mundial 
da Saúde). Os únicos dados disponíveis no Brasil, fornecidos pelos hemocentros, indicam que, em média, 1% 
das doações é rejeitado por estarem contaminadas com a hepatite C. Isso indica, no mínimo, que mais de 3,3 
milhões de brasileiros já estão contaminados, pois o índice encontrado nas doações é sempre menor do que o 
encontrado na população em geral. 
 
 Enquanto os governos realizaram esforços significativos na prevenção e educação para AIDS e para a 
hepatite B, as infecções com a hepatite C disseminavam-se acobertadas pelo silêncio e não foram 
diagnosticadas durante décadas.    
Em certas populações, são encontradas taxas alarmantes de infecção pela hepatite C.  Entre os que podemos 
chamar de grupos de risco, temos: 
 

► pessoas que receberam uma transfusão de sangue ou de hemoderivados ou um transplante de 
órgão, principalmente se aconteceu antes  de 1993; 

► pessoas que se injetaram ou aspiraram drogas, incluindo os que o fizeram só uma vez em qualquer 
época da sua vida; 

      ► pacientes que fazem ou fizeram hemodiálises; 
    ► pessoas que têm sinais ou sintomas da doença, por exemplo, enzimas TGO e TGP (chamadas de 
transaminases) acima do normal; 
 ► familiares de portadores de hepatite C; 
 
 ► hemofílicos e HIV positivos; 
 ► trabalhadores das áreas que possam ter contato eventual com sangue, como enfermeiras, médicos 
e paramédicos, dentistas, laboratoristas etc; 
 ► pessoas com tatuagens ou piercings;. 
 ► pessoas com múltiplos parceiros sexuais ou comportamentos sexuais de risco. 
 
 Freqüentemente chamada de a epidemia silenciosa,  a maioria das pessoas infectadas não sabe que 
é portadora do vírus, porque é assintomática e não apresenta sinais clínicos. 
 
 O início da infecção por hepatite C é freqüentemente assintomático e a recuperação espontânea é 
rara. Aproximadamente 85% dos infectados se tornam cronicamente infectados, com 60% a 70% contraindo 
complicações no fígado. A hepatite C progride para uma cirrose em 20% a 30% dos portadores, depois de 
aproximadamente duas décadas. Nos pacientes que desenvolveram a cirrose, a probabilidade para uma 
descompensação  hepática é de 22% e, para o desenvolvimento de um câncer no fígado,  de 10% em 5 anos 
após a instalação da cirrose. 
 
 Como a maioria das pessoas infectadas com a hepatite C tem de 40 a 59 anos, o número de mortes 
atribuível a esta doença de fígado deverá aumentar de forma alarmante nos próximos dez anos. 
 
 O ponto mais dramático dos portadores é o sofrimento humano e a angústia de estar contaminado por 
uma doença nova, ainda desconhecida pela população e pela maioria dos médicos, os quais ainda pensam 
que a hepatite C é transmitida de forma similar às hepatites A e B ou a AIDS, com as quais nada tem em 
comum. 
 
 É necessário entender que os portadores têm medo de revelar para qualquer um a sua condição. A 
maioria da população acha que se trata de uma doença tão contagiosa como a AIDS, e o preconceito, na vida 
familiar, no trabalho e nos amigos pode ser muito grande.  
 
 Uma resposta rápida na informação e educação da população salvará muitas vidas. O modelo já 
existe: simplesmente devemos olhar o que foi conseguido na luta contra a AIDS nos últimos anos.  O Grupo 
Otimismo, na sua luta pela divulgação da doença, ao tentar sensibilizar os governos federal, estaduais e 
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municipais,  não está tentando inventar nada novo, simplesmente se espelha no movimento realizado pelo 
saudoso Betinho, na sua luta contra a AIDS, e que, ironicamente, morreu pelas complicações da hepatite C.  
 
 Se não agirmos, veremos um aumento trágico nas doenças do fígado, na demanda para transplantes 
de fígado e no índice de mortalidade pela hepatite C.    Acredito que temos  os próximos cinco anos  para 
identificar e tratar uma parte  significativa da população infectada, e com isto salvar milhares de vidas, 
provavelmente até um milhão de brasileiros. 
 
 Atualmente, a maior dificuldade enfrentada pela população é a realização do teste de detecção.  O 
governo não disponibiliza o teste Anti-HCV na rede pública e o seu custo nos laboratórios particulares é de 
aproximadamente R$ 100,00. 
O Grupo Otimismo está preparando uma campanha nacional pela detecção dos portadores e, ante a falta de 
interesse do governo, está discutindo acordos de cooperação com empresas particulares e empresas 
jornalísticas. 
 
 O relógio está andando para um problema anunciado.  O governo deve despertar. A hepatite C pode 
ser um assassino silencioso, mas os governantes não podem ser surdos a ponto de ignorar o problema. 
 
 
 (Permitida sua reprodução total ou parcial, citando a fonte) 

  

Quanto custa tratar a hepatite C? 
 

Existem recursos? 

  
 Cada vez que se fala no problema da hepatite C, aparece o fantasma do custo do tratamento.  Para 
entender melhor o custo do tratamento dentro do universo de contaminados, contribuindo com dados na 
discussão do tema, vamos analisar quanto custa o tratamento particular e quanto estimamos que pode custar 
pelo SUS. 
  
 Para calcular quanto custa o tratamento particular com o Interferon convencional de 48 semanas, 
tomaremos por base um paciente que disponha de recursos e possa fazer o tratamento com um médico 
especialista particular de alto nível de conhecimento.  Temos os seguintes custos: 
  
► 4 consultas a uma média de R$ 250,00 totalizando R$ 1.000,00;  
► 4 hemogramas completos, mais transaminases, plaquetomia, sedimentação, exames de tiróides, da função 
cardíaca e outros, totalizando em media  R$ 1.000,00;  
► 1 teste PCR-RNA, R$ 400,00;  
► 1 teste de genotipagem, R$ 700,00;  
► 1 ultra-sonografia, R$ 250,00;  
► 1 biópsia hepática com patologia, R$ 1.200,00;  
► 156 ampolas de Interferon (3 por semana), a R$ 70,00 cada, R$ 10.920,00;  
► 24 caixas de Ribavirina a R$ 300,00 cada, R$ 7.200,00;  
► 3 testes PCR-RNA, a R$ 400,00 cada, R$1.200,00;  
exames complementares de controle durante o tratamento, aproximadamente R$ 2.000,00;  
► 12 consultas médicas a R$ 250,00, R$ 3.000,00. 
 
Totalizando R$ 28.870,00 para a realização do tratamento completo de 48 semanas. 
  
 Para calcular o custo do tratamento no SUS, não tomaremos em consideração os gastos com recursos 
humanos, já que os mesmos se encontram incluídos na folha de pagamento, uma atribuição básica do sistema 
de saúde.  Vamos considerar então somente os insumos. 
  
 Para calcular realmente quanto é gasto no tratamento pelo SUS, em alguns casos, como nos exames 
PCR e genotipagem, usamos os valores reais, superiores aos das tabelas de procedimentos que se 
encontram defasadas, resultando em: 
  
► 4 hemogramas completos, mais transaminases, plaquetomia, sedimentação, exames de tiróides, da função 
cardíaca e outros: total médio de  R$ 200,00;  
► 1 teste PCR-RNA, R$ 160,00;  
► 1 teste de genotipagem, R$ 160,00; 1 ultra-sonografia, R$ 50,00;  
► 1 biópsia hepática com patologia, R$ 200,00;  
► 156 ampolas de Interferon (3 por semana), a R$ 16,00 cada, R$ 2.496,00;  
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► 24 caixas de Ribavirina a R$ 30,00 cada (Far-Manguinhos), R$ 720,00;  
► 3 testes PCR-RNA, a R$ 160,00 cada, R$480,00;  
exames complementares de controle durante o tratamento, aproximadamente R$200,00,  
 
Totalizando  R$ 4.666,00 o tratamento completo para o SUS.  Isto representa 16% do custo do 
tratamento particular. 
  
 Quanto ao tratamento com o Interferon Peguilado, para simplificar, trocaremos só o medicamento.  No 
caso do tratamento particular, calculando na base de R$ 800,00 por semana, teremos um custo total do 
tratamento de R$ 51.800,00. 
  
 Se realizado pelo SUS, tudo vai depender do preço obtido na licitação.  O novo protocolo prevê 
um custo de R$ 400,00 por semana na aquisição do peguilado, o que daria um custo total ao 
tratamento pelo SUS de R$ 21.370,00.  Nas compras determinadas por decisão judicial (liminares), em que o 
medicamento é comprado a preço de consumidor, o custo do tratamento completo para o governo pode 
chegar a R$ 40.570,00. 
  
 Colocando os dados acima num quadro, para efeito comparativo, temos o seguinte: 
  
  
► Custo do tratamento particular de 48 semanas com Interferon convencional, R$ 28.870,00 
  
► Custo do tratamento no SUS de 48 semanas com Interferon convencional, R$ 4.666,00 
  
► Custo do tratamento particular de 48 semanas com Interferon Peguilado, R$ 51.800,00 
  
► Custo do tratamento no SUS de 48 semanas com Interferon Peguilado, conforme previsão de preço 
constante no novo protocolo, R$ 21.370,00 
  
► Custo do tratamento no SUS de 48 semanas com Interferon Peguilado, quando obtido por medida 
Liminar, R$ 40.570,00 
  
 Para efeito do calculo orçamentário do governo nos próximos anos, caso a contaminação de 2,6% da 
população (4,4 milhões), seja confirmada no decorrer dos próximos 10 anos, segundo estimado pelo Setor de 
Vigilância a Doenças Transmissíveis da OMS, e admitindo que 80% dos portadores dependam do tratamento 
gratuito pelo SUS, teremos um universo a tratar de 3,5 milhões de pessoas na próxima década, 
aproximadamente 350.000 pacientes por ano.  Neste ponto, vale lembrar que atualmente, por falta de 
campanhas de detecção dos portadores, somente 7.000 pessoas são tratadas por ano pelo SUS, o que 
representa somente 2% da possível realidade. 
 
  Uma simples conta de multiplicação nos mostra que precisaremos de qualquer coisa estimada entre 
1,6 bilhões a 7,5 bilhões de reais por ano para tratar todos os infectados durante a próxima década, 
dependendo do medicamento utilizado pelo SUS. 
  
 Colocamos então uma questão importante.  Por que o Brasil ainda não fabrica o Interferon 
convencional num laboratório do governo? É coisa relativamente fácil.  Países como Argentina, Cuba ou 
Coréia, além de muitos outros, já o fazem.  Fabricando-o, por exemplo, em Far-Mangunhos, o custo de 
tratamento seria inferior a R$ 2.000,00 por paciente, o que permitiria ampliar a base de tratamento para 
todos os infectados. 
  
 Teremos condições de oferecer o tratamento para todos?  Eu fiz os cálculos, agora deixo a reflexão, 
ou provavelmente a dúvida, com vocês.  A discussão se encontra aberta.  Todos podem opinar. 
  
 (Permitida sua reprodução total ou parcial, citando a fonte)  
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Uma opção terapêutica 

 
 Para a maioria das pessoas, muitos médicos até, o transplante de órgãos é um ato heróico, uma 
façanha digna de desbravadores. Essa visão antiga, da época incipiente, é hoje o maior entrave na realização 
de transplantes.  

 A medicina moderna considera o transplante uma opção terapêutica igual a qualquer outra. A quem 
sofre de dor de cabeça será receitado um analgésico, quem tem uma infecção deverá ser medicado com 
antibiótico. Para um cego, uma córnea não passa de medicamento que terá o poder de recuperar a visão. Um 
rim retira da maquina de hemodiálises um doente renal.  

 Os órgãos de um individuo são uma fabrica de medicamentos. Uma doação multiórgãos pode 
beneficiar mais de 10 pessoas. Salva da morte quatro pessoas, que recebem o fígado, o coração, o pulmão ou 
o pâncreas, devolve a visão a dois cegos, retira da máquina de hemodiálises dois doentes renais e ainda pode 
beneficiar pessoas com transplantes de ossos ou de pele.  

 Preconceitos, desinformação, falta de assistência num momento de sofrimento e informações 
infundadas sobre trafico de órgãos criam dificuldades a milhares de pessoas que esperam por um órgão para 
poder continuar tocando suas vidas de forma normal.  

 Medidas urgentes devem ser tomadas para aumentar a captação, desde a informação a sociedade até 
o treinamento dos médicos sobre os procedimentos a serem seguidos e respeitados. A legislação brasileira é 
uma das mais avançadas em relação a transplantes.  

 O simples ato da doação pode ser um dos maiores reconfortos no momento da perda de um familiar. 
O fato de saber que a morte do ser querido não foi em vão, que muitas pessoas serão beneficiadas, é, sem 
duvida, um ato fraterno de grandioso alcance.  

 Médicos, assistentes sociais e equipes de captação de órgãos devem atuar de forma solidária e amiga 
no contato com a família provável doadora, compreendendo o sentimento de dor pela perda de um ser 
querido. Com medidas simples, como as citadas acima, o andamento da fila de espera seria rápido o 
suficiente para evitar que inúmeras pessoas morram por falta de doadores.  

 O acontecido no último Sábado de Aleluia, num hospital particular do Rio de Janeiro, foi positivo 
porque abriu a discussão. Passado o clamor e analisando o problema friamente, chega-se à conclusão de que 
todos são culpados e, ironicamente, ninguém é culpado. Tudo não passou de completa desinformação em 
todos os níveis de atuação.  

 O Rio Transplante não tinha divulgado aos hospitais privados os procedimentos e leis existentes. Ele 
próprio nunca se cadastrou nos gestores plenos do SUS. Incompetência, descaso, burocracia, seja o que for, 
o melhor é esquecer o passado e aproveitar oportunidades como a audiência de hoje, convocada pela 
Comissão Especial de Saúde da Assembléia Legislativa, para a realização de parcerias entre hospitais e 
clinicas privados, o Rio Transplante e a sociedade civil.  

 Acredito que o trabalho conjunto com o setor privado poderá apresentar melhores resultados 
imediatos, superiores aos que poderiam ser alcançados nos hospitais públicos, pois muitos daqueles 
estabelecimentos dispõem de equipamentos de ultima geração. No setor publico as carências são maiores, 
prejudicando a implementação rápida de um sistema eficiente. Algumas prefeituras, como a do Rio de Janeiro, 
que tem as maiores emergências e, conseqüentemente, deveria ser o maior centro de captação, ainda não 
demonstraram vontade de se engajar no sistema.  

 O momento é propicio, a governadora e o novo secretario da Saúde já se manifestaram publicamente 
a favor de aumentar a captação de órgãos, o Ministério da Saúde ofereceu recursos, o setor privado mostrou 
que quer colaborar e a sociedade civil passou a tomar parte no acompanhamento do programa Rio 
Transplante. Trabalhando juntos, os resultados serão evidentes em curtíssimo prazo, mostrando, que o povo 
do Rio de Janeiro é solidário e fraterno.  

(Artigo publicado em19/04/2002 no Jornal do Brasil - Editorial - Outras opiniões, assinado por Carlos Varaldo)  (Permitida sua reprodução 
total ou parcial, citando a fonte) 

  

Hospitais da vida real e da ficção  
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Filme lembra transplante ocorrido no Rio 

  
 
 Um ato de coragem mostra o drama de um pai que tenta salvar o filho, desesperadamente, através de 
um transplante. O filme se passa nos EUA, mas poderia ser ambientado no Brasil, pois, situações que 
poderiam perfeitamente fazer parte do cotidiano brasileiro são mostradas no enredo. Problemas com planos 
de saúde que não dão cobertura a certos tratamentos, hospitais que fazem triagem de seus pacientes pela 
conta bancária, exigindo depósitos ou cartões de crédito como garantia, médicos que deixam de lado a ética 
para ganhar comissões, ou bônus, por exames não prescritos a seus doentes ou o drama dos pacientes em 
lista de espera por um órgão. O roteiro ressalta claramente o desespero do pai para salvar a vida do filho, 
custe o que custar, inclusive a própria vida.  

 A história foi adaptada de uma situação real que aconteceu nos Estados Unidos em 1993. Uma 
declaração de um transplantado a um jornal - onde dizia: ''se eu não fosse rico não teria conseguido esse 
coração e estaria morto'' - sensibilizou particularmente o diretor Nick Cassavetes, que passou por situação 
semelhante com a filha, que tem um problema congênito no coração e já foi submetida a quatro cirurgias. 
''Quando seu filho está doente, é como se você estivesse num túnel; nada mais importa. Conheço bem as 
dificuldades que advêm dos planos de saúde, hospitais e médicos''', afirmou o diretor na época do lançamento 
do filme.  

 A produção tem muito em comum com a realidade da saúde no Brasil. Quem não foi vítima, 
certamente conhece alguém que já passou por problemas quando precisou usar seu plano de saúde ou que 
teve que enfrentar a triagem, corriqueira em alguns hospitais. O filme revela também outras semelhanças com 
o Brasil. É o caso dos políticos que, em ano eleitoral, tentam mostrar eficiência com promessas vazias. Ou 
ainda a forma de atuação dos apresentadores de TV, que querem conquistar a audiência através de apelos 
sensacionalistas.  

 Poucas cenas diferem da situação ocorrida recentemente num hospital do Rio de Janeiro, quando foi 
necessário intervenção policial para permitir a realização de um transplante. Ambas as situações (a da vida 
real e a da ficção) aconteceram na noite de um sábado, o que ressalta a falta de estrutura especializada, tanto 
médica como administrativa, nos feriados e fins de semana, indicando a conveniência de se ficar doente 
somente em dias úteis e, sobretudo, durante o horário comercial.  

 A ação policial no Rio de Janeiro foi, no entanto, mais eficiente e humanitária. Sem necessidade de 
armas ou de qualquer ação espalhafatosa, conseguiu convencer os plantonistas do setor administrativo do 
hospital, que desconheciam a legislação e os procedimentos nesses casos, da necessidade humanitária da 
captação de órgãos.  

 O filme é recomendável a administradores de planos de saúde, diretores de hospitais, médicos, 
enfermeiros e estudantes de medicina, para que aprendam como não se deve agir na profissão. Para os 
políticos, o filme deveria ser de exibição obrigatória, para que entendam melhor o drama da saúde pública.  

(Artigo publicado em04/06/2002 no Jornal do Brasil - Editorial - Outras opiniões, assinado por Carlos Varaldo)  (Permitida sua reprodução 
total ou parcial, citando a fonte) 

 

O futuro do tratamento da hepatite C 

 

 É muito difícil falarmos sobre o futuro dos tratamentos para combater a hepatite C, doença que 
contamina 200 milhões de pessoas no mundo. 

 Todo dia recebo uma dúzia de notícias informando sobre novas pesquisas ou do andamento das que 
estão em curso.  Pesquisadores, indústrias e universidades de todo o mundo estão numa corrida frenética 
para chegar o quanto antes à cura desta que é considerada a maior epidemia da história da humanidade.  
Seria criminoso divulgar todas elas, pois criariam falsas esperanças.  Se uma em cada 100 destas novas 
pesquisas trouxer resultados satisfatórios, teremos em 3 ou 4 anos medicamentos com resposta superior a 
80% nos tratados. 

 As pesquisas são inúmeras, talvez milhares, porém são demoradas, pois até o momento nenhum 
modelo animal foi conseguido para estudar a hepatite C, no qual as novas drogas possam ser testadas, e 
ainda não se descobriu como fazer a cultura de células no laboratório. Ainda não se sabe com exatidão como 
o vírus se reproduz, como infecta as células ou como as danifica.   Assim, somente experimentando por 
protocolos de pesquisas em seres humanos é que podemos avançar nos tratamentos.  
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 Cada novo protocolo leva em média 3 anos, pois é necessário passar por diferentes fases antes de o 
medicamento chegar ao mercado.  É necessário avaliar a toxicidade do produto, a sua dosagem e os efeitos 
colaterais, bem como estimar os efeitos que possam surgir a longo prazo.   Apesar disso, os avanços 
conseguidos são imensos. O vírus somente foi descoberto em 1989 e, até 1995, somente entre 10 a 12% dos 
tratados conseguiam alguma resposta ao monotratamento com o Interferon.  Hoje, passados poucos anos, 
chegamos aos 44% de cura com a combinação Interferon e Ribavirina, e até 56% conseguem a cura utilizando 
o Interferon Peguilado.    

 O tratamento usado atualmente para hepatite C não foi descoberto com este fim específico, 
originalmente – as duas drogas usadas foram produzidas pensando-se em outras doenças.  O Interferon foi 
idealizado para o tratamento de alguns tipos de câncer e a Ribavirina, para o tratamento de infecções 
respiratórias.  Já está na hora de termos medicamentos específicos, o que, tenho certeza, acontecerá nesta 
nova década.   Uma nova geração de drogas está sendo estudada, dirigida especificamente para combater o 
vírus, atacando as suas proteínas, como inibidores de protease e helicase.  Para isto, os pesquisadores 
tentam entender como o vírus replica (se reproduz) no organismo.  A cadeia de formação das proteínas do 
vírus é importante para entender como ele atua. Os resultados devem aparecer para o público depois de 2005. 

 Para depois de 2010, talvez já tenhamos uma vacina contra a hepatite C, coisa impossível de se 
pensar hoje em dia porque, como foi dito, não sabemos ainda como cultivar o vírus no laboratório.  Alguns 
anos de pesquisa poderão superar este problema. 

  Por tudo isso, recomendo aos portadores de hepatite C  que mantenham a serenidade.  Não adianta 
se desesperar e querer tentar qualquer tratamento novo que surja.  A ansiedade é um péssimo ingrediente 
para aumentar o stress, debilitando o sistema imune do organismo.    

  Vamos com calma.  A hepatite C pode ser considerada uma doença afortunada.  Falo isso porque 
somos 200 milhões de contaminados e precisamos de um tratamento extremamente caro.  Aquele que chegar 
primeiro com uma nova droga ganhará bilhões de dólares.  É por isso que milhares de pessoas estão 
trabalhando na pesquisa e também é exatamente por isso que teremos grandes avanços a curto e médio 
prazo. 

  O importante é detectar a doença no estágio mais precoce possível, o que possibilitaria o controle do 
avanço do dano hepático, aguardando em boas condições físicas a chegada dos novos medicamentos.    

Todos vamos morrer.  Morreremos por uma causa qualquer, como velhice, atropelados por um carro 
ou atingidos por uma bala perdida, porém não será por culpa da hepatite C e sim com a hepatite C. 

 (Permitida sua reprodução total ou parcial, citando a fonte) 

 

Hepatite C - alerta - manicures 
 

Um traço cultural típico no Brasil pode ser um fator importante de contaminação da hepatite C, doença 
que já contaminou de 4 a 8 milhões de brasileiros. 

 
O costume de fazer as unhas das mãos e dos pés com a comodidade da profissional que vai de casa 

em casa pode ser um importante meio de disseminação da doença.   É normal que este profissional carregue 
seus próprios aparelhos de trabalho e que, pela sua rotina, utilize os mesmos para cada cliente, não tendo 
condições de fazer uma completa esterilização entre um cliente e outro.   Impossibilitada de carregar um 
esterilizador, vale-se, no máximo, de uma panela para ferver os instrumentos ou do uso de álcool para 
limpeza, métodos que não eliminam por completo o vírus da hepatite C. 

 
Contrariamente ao vírus da AIDS, que morre em 15 minutos, o vírus da hepatite C é altamente 

resistente, podendo sobreviver até por três dias na superfície de um instrumento que tenha tido contato com 
sangue contaminado.  Se por acidente este mesmo instrumento ao ser usado em outra pessoa provocar um 
ferimento,  existe a possibilidade de contaminação.  No trabalho da manicure, a retirada da cutícula, quando 
produz um ferimento, ocorrência freqüente, popularmente chamada de tirar um bife, provoca pequenos 
sangramentos que podem contaminar os instrumentos e disseminar a doença. 

 
Torna-se muito importante conscientizar as pessoas sobre a necessidade de que cada pessoa, como 

se faz com a escova de dentes, possua seu próprio equipamento de manicure, solicitando  à profissional que o 
utilize.  Este equpamento não deve ser compartilhado nem mesmo com os membros das família.  Esse 
procedimento também é recomendado para quem faz as unhas no salão.  O aparecimento de novas doenças, 
como a hepatite C, nos obriga a reeducar nossos hábitos neste sentido. 

 
A hepatite C é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a maior epidemia da historia da 

humanidade atingindo, no mundo, mais de 200 milhões de pessoas.   Chamada de a Epidemia do Novo 
Milênio, a hepatite C, descoberta há somente 13 anos, já contamina no Brasil, segundo dados oficiais, quatro 
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milhões de pessoas. Segundo estimativas dos a OMS, este número pode chegar a 8 milhões de brasileiros.   
Isso significa, no mínimo, que, de cada 30 pessoas, uma está contaminada com a hepatite C.   O terrível e 
perigoso disto é que a maioria ainda não sabe que está doente. 

 
É uma doença traiçoeira, porque é silenciosa e em 90% dos casos não apresenta nenhum sintoma, 

avançando lentamente, sendo que, em aproximadamente duas décadas, 25% dos contaminados 
desenvolverão cirrose hepática, uma das piores complicações do ser humano. 

 
 Curiosamente, são raros os novos contaminados, pois a maioria das formas de transmissão já está 
controlada, o que faz com que as ações a serem tomadas imediatamente não sejam de prevenção, e sim de 
detecção e tratamento. A hepatite C é transmitida pelo sangue; não há comprovação de contaminação por 
fluidos corporais, como saliva, suor, lágrimas, sêmen ou leite materno (a mãe contaminada pode amamentar). 
Abraços, beijos ou compartilhar pratos, copos, talheres ou roupas não contaminam. A contaminação sexual é 
possível, porém muito rara. Entre as maiores fontes de contaminação do passado temos as transfusões 
sanguíneas, possibilidade hoje descartada pelos testes de sangue nos hemocentros. O compartilhamento de 
seringas e agulhas de injeção também é coisa do passado. Aquela velha pistola de vacinação, que passava de 
braço em braço, com a mesma agulha, também teve seu uso descontinuado. Atualmente, os fatores de risco 
continuam sendo o uso de drogas, injetáveis ou aspiradas, que representam dois terços das novas infecções, 
e acidentes com instrumentos perfuro-cortantes, inclusive com instrumentos de manicura. O portador de 
hepatite C leva uma vida totalmente normal, pois a doença não apresenta riscos de contaminação na vida 
social, na família, ou no trabalho. 

 
Não existem vacinas para a hepatite C.   O tratamento disponível é a combinação de dois 

medicamentos que, além de muito caros, podendo chegar a R$ 50.000,00 para 12 meses de tratamento, e de 
implicar sérios efeitos colaterais, não apresenta nenhum resultado em aproximadamente metade dos tratados. 

 
O melhor medicamento atual é a divulgação da doença e a educação dos médicos, os quais, em sua 

maioria, ainda não tomou conhecimento da hepatite C, comparando-a erroneamente às tradicionais hepatites 
A ou B, com a qual não tem nada em comum.  Também é muito importante a informação da população e a 
detecção dos portadores. Porém, estranhamente, o governo prefere não falar no assunto. 

 
Grupos de apoio formados por portadores estão se reunindo no Brasil, para poder realizar um trabalho 

de divulgação e conscientização similar ao que foi feito com a AIDS nos anos 80, obrigando o governo a tomar 
as medidas necessárias para enfrentar esse grave problema de saúde pública.   Ante a falta de interesse do 
governo, faça você mesmo a sua parte, tomando cuidados para evitar a disseminação da hepatite C. 

 
Se necessitar de maiores informações, não hesite em perguntar a seu médico, em procurar um posto 

de saúde ou um grupo de apoio na sua cidade. 
 

 (Permitida sua reprodução total ou parcial, citando a fonte) 
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Capitulo 16 
 

A minha história com a hepatite C 
 

 Meu nome é Carlos Varaldo, tenho 55 anos e sou argentino radicado no Brasil desde 1970. Sempre 
tive boa saúde, nunca estive internado, nunca fiquei seriamente doente, nunca fui operado e nunca recebi 
sangue. Pelo contrário, por ter sangue O+, sempre fui doador, até que, em outubro de 1995, numa doação, fui 
informado ser portador de hepatite C.  
  
 O mundo parece ruir quando se recebe uma notícia dessas. Apesar disso, decidi procurar 
especialistas e, por conta própria, passei a buscar obter o máximo de informações sobre a doença. Não 
admitia que um bichinho insignificante, tão pequeno que não é visível ao microscópio, ganhasse a luta.  
 
 Foi uma luta e demorada, porém enfrentada com fé, pensamento positivo, bons amigos, humildade e 
muita coragem.  Devemos voltar no tempo para 1995, quando a hepatite C ainda era uma enorme caixa preta, 
desconhecida não somente da sociedade como dos próprios médicos.   Na época, o tratamento ainda era 
realizado por tentativa-e-erro, pois pouca literatura existia disponível e a Ribavirina somente estava sendo 
empregada em pequenos ensaios clínicos.  O tratamento era exclusivamente pela monoterapia, com 
Interferon, e a quantidade de portadores que conseguia negativar o vírus mal chegava aos 12%, o que 
significava poucas esperanças de sucesso. 
 
 Mas o mundo nos depara com surpresas quando estamos de bem com a vida.  Muitos anos antes, 
tinha trabalhado na controladoria financeira da Schering-Plough, fabricante do único interferon disponível na 
época para o tratamento da hepatite C.  A empresa tinha mudado de local e de controle acionário, porém 
lembrei de um funcionário, já antigo na minha época, o Dr. Leal, Diretor Médico, e decidi ligar para falar com 
ele.  A telefonista me informou que o Dr. Leal estava aposentado havia muitos anos, mas que nesse dia se 
encontrava na empresa.  Ao telefone, lembramos velhas épocas e ele me convidou para almoçar.  Depois, me 
forneceu literatura médica e me falou sobre a Ribavirina, a qual seria interessante experimentar combinada 
com o Interferon.  E me deu mais um último e sábio conselho: não parar o tratamento antes dos 18 meses, 
mesmo que negativasse antes.  Na época, o teste de genotipagem ainda não existia e todos os casos eram 
tratados da mesma maneira na monoterapia. 
 
 Em janeiro de 1996, iniciei com a Ribavirina, e em março entrou o Interferon.  Antes do tratamento, 
outra dessas coisas do destino, conheci uma pessoa, já cirrótica pela hepatite C, aguardando um transplante. 
Era o Pedro Pelegrino, simpático personagem do Rio de Janeiro, detentor de uma legião de amigos, o qual me 
deu algumas informações.  Na noite da primeira aplicação de Interferon, tive uma experiência terrível. Primeiro 
porque apareceu um enfermeiro totalmente despreparado para aplicar a injeção, que nem sequer sabia 
preparar a solução, e depois porque realmente a primeira injeção de Interferon a gente nunca esquece, tão 
intensos os tremores e calafrios que se sucedem, sem ter Tylenol que desse jeito. 
 
 Na manhã seguinte, pensando na impossibilidade de trabalhar, decidi tomar meu café e voltar para a 
cama, porém, ao pegar o jornal, estava lá, na capa, a seguinte manchete “Morre Pedro Pelegrino de Hepatite 
C”.  Uma péssima notícia. Mas, pensei, pensei, e decidi que se era isto mesmo, o melhor seria tocar a vida e 
não ficar me lamentando.  Tomei o café, um bom banho e parti para o médico, pois queria aprender a me auto-
aplicar as injeções de Interferon para não depender dos outros.  Nunca mais tomei um Tylenol, decidi enfrentar 
de frente, com atitude positiva.  Perdi 18 kg durante o tratamento, perdi alguns dentes e boa parte dos cabelos, 
estava um caco, porém nunca ninguém me escutou falar que me sentia mal. Achava que não deveria mostrar 
isto para as pessoas, pois não admitia que sentissem pena de mim.  Tinha de dar o exemplo para minha filha, 
na época com oito anos, e ainda tinha minha mãe doente, com Alzheimer, totalmente dependente de mim.  Em 
síntese, se eu precisava sobreviver, então era tocar a vida e ganhar a guerra. 
 
 ► Meu primeiro PCR deu 10.000.000 de genomas por ml e a biópsia deu atividade histológica de grau 
7 e estágio 3.  
 ► Iniciei o tratamento com Ribavirina em janeiro/96, com TGP=121 e TGO=85.  
 ► Em março/96 combinei com Interferon com TGP=264 e TGO=144. Em junho e julho/96 o PCR já 
estava negativo.  

► Em setembro/96, tive de parar com a Ribavirina por problemas de forte anemia. Mantive apenas o 
Interferon.  

► Em outubro/96, o PCR voltou para 83 677 genomas.  
► Em novembro/96, voltei a incluir a Ribavirina no tratamento, até março/97, quando novamente tive 

de parar, pois a anemia era insuportável, continuando só o Interferon.  
► Em março/97, o PCR deu positivo com 4 751 genomas.  
► Em abril/97, novamente reiniciei a combinação com a Ribavirina.  
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► Em setembro/97, após os 18 meses previstos, parei com o Interferon e a Ribavirina.  
► Em setembro/97, o PCR estava negativo e continua negativo até hoje.  
 

 No início, procurei todos os tipos de tratamentos alternativos. Procurei homeopatia, ervas variadas, fiz 
tratamento com multivitaminas, tratamento oriental, acupuntura, regressão, iniciação ao Reiki e tratamento 
espiritual na linha kardecista, o qual mantenho até hoje.  
 
 Cometi muito erros, tomei litros e litros de chá de picão, para depois descobrir que não serve para 
hepatite C. Cheguei a tomar 24 cápsulas de vitaminas por dia até que o médico mandou parar com todas, pois 
as oleosas passaram a acumular-se no fígado, aumentando a inflamação. Passei então, escondido do médico, 
a tomar suplementos de ferro para combater a anemia, visando não parar com a Ribavirina. Hoje está 
comprovado que, no anêmico, o medicamento age melhor, pois na presença do ferro o vírus atua e se 
reproduz mais rapidamente.  
 
 Enfim, fiz muitas besteiras, porém tive a sorte de ser tratado por um excelente médico especialista (Dr. 
João Luiz Hauer - Rio de Janeiro), que sempre, e com a maior paciência, soube levar o tratamento pelo 
caminho certo.  
 

Continuo, hoje, sem beber absolutamente nada alcoólico, evitando alguns alimentos, mas sem eliminar 
nada da dieta, e esporadicamente  tomando algumas ervas reparadoras do fígado.  

 
 Hoje, curado, quero passar a minha experiência aos milhões de portadores, os quais, 
lamentavelmente, em sua maioria, não sabem que estão doentes. Devemos nos unir para conseguir que o 
governo tome coragem e assuma a sua responsabilidade, fazendo campanhas de prevenção e detecção, 
treinando profissionais de saúde e disponibilizando os medicamentos em toda a rede pública. 
 
 Já que não existe vacina, já que o tratamento somente é efetivo em aproximadamente metade dos 
casos tratados, já que o tratamento é mais caro do que o tratamento da AIDS e já que existem entre 4 a 8 
milhões de brasileiros com hepatite C, está na hora de conseguirmos mobilizar a opinião pública e exigir 
providências dos governantes.  
 
 Formamos o Grupo de Apoio Otimismo, aqui no Rio de Janeiro. Dê uma olhada na página do grupo 
em www.hepato.com (preste atenção: não coloque o .br no final) e junte-se a nós. Veja como fazer para 
formar outros grupos e participar desta luta. Por um Brasil melhor, devemos interromper o ciclo de 
contaminação. Os milhões de infectados já são mais do que suficientes.  Precisam ser detectados para que se 
ofereça a eles a chance de não morrer pela hepatite C.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este livro foi impresso nas oficinas da 
Gráfica Lidador, no mês de abril de 2003 

com filmes fornecidos pelo autor 


