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Nota de abertura
Estima-se que 1.5-2.0% da população residente em Portugal
possa estar infetada pelos vírus da hepatite B, C ou pelo VIH.
Os vírus são seres microscópicos mais mortíferos que
as catástrofes naturais, ou ataques terroristas. Estima-se que
morram em todo o mundo quase 3 milhões de pessoas por
causa destes três vírus.
São agentes infeciosos, transmissíveis através da introdução
no organismo de sangue contaminado ou relações sexuais
desprotegidas. Todos eles se podem tornar crónicos, isto é,
persistir no organismo para lá dos seis meses, muitas vezes para
toda a vida. Todos eles acarretam consigo risco de cancro, uma
vez que são considerados vírus oncogénicos de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS).
Os progressos fantásticos da Medicina (conjugação dos
profissionais de saúde, políticos, indústria farmacêutica, doentes)
permitiram que, nos últimos 50 anos, se identificassem estes
três vírus e possa ser possível salvar muitas vidas se se tomarem
as medidas eficazes.
Para a hepatite B existe vacina de elevada eficácia (95%). Se o
vírus se tornar crónico a cura não é possível, mas sim o controlo
do crescimento do vírus com comprimidos antivíricos, mas que
se têm que tomar toda a vida. Os benefícios do controlo da
hepatite B são muito elevados, designadamente a redução do
risco de cancro do fígado.
Para a infeção VIH não há vacina, mas existem também
medicamentos orais que permitem o controlo do vírus, com
elevados benefícios para os infetados.
Para a hepatite C, o último a ser identificado, não existe
vacina, mas surgiram nos últimos cinco anos comprimidos de
elevada eficácia, próxima dos 100%, sem efeitos secundários
dignos de registo, que eliminam o vírus para sempre.
Todas estas infeções víricas, na grande maioria dos casos,
não provocam sintomas na fase inicial.
O único modo de se saber se está infetado é realizar os
testes para cada um dos três vírus. Faça uma tripla prevenção,
faça os três testes. Os médicos podem ajudar, e muito, caso um
deles seja positivo.

Dr. Rui Tato Marinho
Vice-Presidente da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia (SPG)

Boa sorte! Mantenha o seu Fígado com
saúde, ele é único.
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(Fonte: http://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/ consultado a 30 de janeiro de 2018)

NA EUROPA
Número por 100 000 habitantes
Sem dados
<5.0
5.0 - 14.9
≥15.0

Fonte: Relatórios dos países Austria, Bulgária, Croácia,
República Checa, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia,
Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia,
Eslovénia, Suécia e Reino Unido.
Nota: Países incluídos se o sistema de vigilância incluir
dados em casos agudos e crónicos

Figura 2: Taxa de hepatite C por 100 000 habitantes, EU/EEA, 2015
(Fonte: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2015-hepatitis-C.pdf consultado a 30 de janeiro de 2018)
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Estima-se, que em Portugal,
existam 50 a 80 mil pessoas
com infeção pelo vírus da
hepatite C (VHC).
Segundo o Programa Nacional
para as hepatites virais (2017)
foram notificados, entre 2015 e
2016, 228 casos. De acordo com
o European Center for Disease
Control (ECDC), Portugal, em
2015, notificou 215 casos, tendo
reportado em 2014, 85 casos.

Atlas de vigilância
de doenças infeciosas
Hepatite C | Todos os casos (para países que reportam casos agudos e crónicos)
| Casos reportados

(Fonte: https://ecdc.europa.eu/en/hepatitis-c/
surveillance-and-disease-data/disease-data-atlas
consultado a 18 de fevereiro de 2018).

Região
(N)

Casos reportados

Itália
Letónia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia

207
1571
58
10
1186
4285
215
60
325

Casos reportados (N)
Faixa de valor
2-14026
sem dados

Segundo o portal da hepatite C da
Direção-Geral de Saúde (DGS), até 14 de
fevereiro de 2018, iniciaram tratamento
com antivíricos de ação direta (AAD)
15 518 pessoas, das quais, 8 870 foram
curados e 305 não curados, ou seja,
uma percentagem de cura
de 96,7% , os restantes encontram-se
em tratamento.

25%

(Fonte: http://www.infarmed.pt/documents/15786/1084985/
hepatite+C/dd545649-1042-42e9-b2d3-83db2bc34b11
consultado a 15 de fevereiro de 2018).

75%

A maioria das pessoas em tratamento
(75%) são do sexo masculino.
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Esteja atento
a estes

A hepatite C é uma infeção
provocada por um vírus. Na
grande maioria dos casos
não se sabe que fomos
infetados, ou seja, que o vírus
entrou no nosso organismo.
O vírus pode entrar no
nosso sangue através de
picada, ferida, contaminadas
por qualquer produto que
tenha o vírus, ou através de
relações sexuais.
Outra das características é o
facto de, em mais de metade
dos casos, permanecer no
organismo para sempre, isto
é, tornar-se crónica.


Sem o tratamento devido,
pode evoluir para um estado
de destruição do fígado,
chamado cirrose, ou o
cancro do fígado, chamado
de carcinoma hepatocelular.


Se ainda não existir cirrose,
podemos falar em cura
definitiva, o vírus nunca
mais volta. Mas repare que
não é uma vacina, não há
imunidade. A pessoa pode
ser reinfetada caso contacte
de novo com o vírus.
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Sintomas

É fácil entender que o único
modo de saber se está
infetado é fazer uma análise
ao sangue. Essa chama-se
anti-VHC. Peça ao seu
médico, ninguém pode dizer
que não está infetado sem
realizar esta análise.


A cura definitiva é possível
e reduz o risco de cancro
e de morte, com taxas
de sucesso terapêutico
que rondam os 95 a 100%
dependendo do tipo de vírus.
Os novos medicamentos,
dados de forma oral, são
um dos grandes avanços
da medicina moderna. Foi a
primeira vez que o Homem
conseguiu curar de forma
definitiva um vírus crónico.
Na grande maioria dos casos,
o tratamento dura cerca de 8
a 12 semanas e quase sem
efeitos secundários.


Se já tiver cirrose, o risco de
cancro mantém-se
de 1% por ano, sendo
necessário realizar uma
ecografia a cada 6 meses.

O vírus pode viver de forma
ativa no ser humano durante
décadas sem provocar
qualquer tipo de queixa. Só
em fases mais avançadas,
cirrose ou cancro do fígado
podem estar presentes os
sintomas de alarme como
olhos amarelos, urina escura,
aumento de volume do
abdómen, vómitos com
sangue, fadiga, perda de
peso, alterações mentais, etc.


Quando infetado pelo vírus
da hepatite C deve ter em
conta que: entre 30 a 40
por cento dos casos de
hepatite C evoluem para
cirrose hepática.
Quando diagnosticado com
cirrose, o risco de cancro
encontra-se entre os 10
a 40 por cento ao fim
de 10 anos.


Teste-se. Não se
deixe apanhar
de surpresa,
a hepatite C
é uma doença
curável.

Passos

para a cura
TESTE
HEPATITE C
POSITIVO
TESTE RÁPIDO
VHC REATIVO

H
Encaminhamento
para o hospital
da zona de
residência

Aprovação de
tratamento

Tratamento
8 a 12 semanas
1 a 3 compridos

Teste
confirmatório
- carga vírica
(Hospital ou
Instituto Nacional
de Saúde)

Determinação
de tipo de vírus
para decisão
de tratamento
a iniciar

Pedido de
realização de
tratamento por
parte do médico
assistente

Avaliar se
existe cirrose
(FibroscanR,
outros testes
sanguíneos ou
ecografia)

3 meses depois do
último comprimido
últimas análises
laboratoriais para
determinar o
sucesso terapêutico

97%
VIRUS
FREE

Não são necessárias: biópsia hepática nem tratamentos com injeções.
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PALAVRA DE ORDEM:

prevenção

Em Portugal, cerca de 1/3 do
contágio do vírus da hepatite C não
é identificado, porém são vários os
cuidados preventivos que se devem
tomar. Pode contrair o vírus de
diferentes maneiras.

Contacto com sangue
infetado (partilha de
material cortante e
perfurante que contenha
o vírus).
Sangue

8

Relações sexuais
desprotegidas
(sexo anal e
vaginal).

Via vertical (transmissão mãe-filho durante a gestação, parto e
aleitamento). O risco é muito baixo,
inferior a cerca de 1-2%. Se estiver
grávida faça os testes (hepatites B
e C, VIH). A mãe pode amamentar,
no entanto, a situação deverá ser
ponderada em caso de mamilos com
fissuras/gretas e sangrantes.

Tendo iss
oe
a prática d m conta,
e
sexuais de relações
ve ser feit
com uso
do preserv a
ativo
e a partilh
a
cortante e de material
/ou p
bem com erfurante,
o todo o
material u
s
consumo ado no
de drogas
,
deve ser e
vitado.
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Complicações

da doença

1

Num estadio inicial (hepatite
aguda) é provável que não
tenha quaisquer sintomas, no
entanto poderá apresentar:
£ Febre
£ Icterícia (coloração
amarelada dos olhos e pele)
£ Mialgias (dor generalizada
no corpo)
£ Dor abdominal

2

Se não for tratada, a hepatite C pode
provocar a morte de células saudáveis
do seu fígado, que são substituídas
por cicatrizes, também conhecido por
fibrose hepática. Este processo conduz
à cirrose hepática.
São fatores que contribuem
para a cirrose:
£ Consumo de álcool
£ Diabetes tipo 2
£ Estar infetado pelo VIH ou outra
hepatite vírica como a hepatite B
£ Ficar infetado pelo vírus da hepatite
C em idade mais avançada
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3

CIRROSE HEPÁTICA
A cirrose hepática caracteriza-se pela substituição do tecido
hepático saudável por tecido fibroso
(cicatrizado) que impede o fígado
de funcionar corretamente. Com o
avançar da cirrose hepática poderá
experienciar:
£ Fraqueza e cansaço
£ Perda de apetite
£ Perda de peso
£ Dor abdominal
£ Icterícia, entre outras

4

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA
Em casos graves de cirrose, o fígado
perde a maioria ou todas as suas
funções, o que se denomina por
insuficiência hepática. Os sintomas da
insuficiência hepática incluem:
£ Perda de pelos
£ Acumulação de líquidos nas pernas,
tornozelos, pés e zona abdominal
£ Urina escura
£ Fezes pretas ou muito pálidas
£ Hemorragias frequentes
do nariz e das gengivas
£ Vómito com sangue
£ Impotência sexual

CARCINOMA HEPATOCELULAR
(CANCRO DO FÍGADO)
Estima-se que uma em cada 20 pessoas
com cirrose hepática desenvolvam
cancro do fígado. Em alguns casos o seu
diagnóstico ocorre num estado avançado
onde se manifestam os seguintes sintomas:

É possível viver vários
anos com insuficiência
hepática. No entanto,
somente o transplante
hepático (do fígado),
se indicado, pode ser a
solução definitiva.

£ Dor no abdómen
£ Perda de peso
£ Líquido no abdómen
£ Icterícia
£ Lentidão e alterações
do comportamento

5
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"Fígado Saudável"
de A a F

A

£ Álcool. Se consumir, não consuma
mais do que 2 bebidas por dia,
não se embebede nunca. Se tiver
cirrose, não deve beber de todo.
£ ALT. Incluir esta análise do fígado
na avaliação de rotina.
£ Hepatite A. Fazer análises para
a hepatite A. Se for caso disso,
vacinar-se.

£ Fazer análises para a
hepatite B. Se for caso
disso, vacinar-se.

C
12

£ Beber café, 2-3 por dia
faz (muito) bem ao
fígado.
£ Fazer análises para a
hepatite C.
£ Controlar o colesterol.
£ Cirrose = a risco de
cancro.

B

D

£ Fazer dieta. Evitar
excesso de peso.
£ Não consumir drogas
(evitar também produtos
naturais, medicamentos
desnecessários).
£ Controlar a diabetes.

£ Fazer exercício físico, pelo
menos 20-30 minutos três vezes
por semana, andar rápido.
£ Controlar excesso de peso (evitar
açúcar, bebidas açucaradas, gorduras,
fritos, molhos e cortar na quantidade).
£ Evitar esteatose (fígado gordo).
Fazer tudo o que foi descrito
anteriormente.

£ Não fumar.

E
F
13

Viver com
hepatite
A importância
de acompanhar o doente
Com o advento dos antivíricos de ação direta,
com uma percentagem de sucesso superior a 96%, ser
diagnosticado com hepatite C já não está associado a uma
sentença de morte e/ou a uma degradação do estado
de saúde com respetiva perda de autonomia física. Hoje
em dia, a cura é uma possibilidade sem comprometer
sobremaneira a sua saúde a longo prazo. Importa, por isso,
apostar no diagnóstico precoce e colocar todas as pessoas
com infeção pelo vírus da hepatite C em tratamento, para
Dr. Gonçalo Lobo
Presidente da Abraço

controlar a epidemia e aumentar a qualidade de vida.
Navegar no sistema nacional de saúde pode, por vezes, ser
complexo e desnorteador, conduzindo ao abandono ou
não-adesão aos cuidados de saúde. Hoje em dia, o rastreio
encontra-se mais difundido e acessível, sendo necessária
uma maior articulação entre as organizações de base
comunitária (OBC), como a ABRAÇO, que realizam rastreios,
e os hospitais que irão acompanhar/tratar as pessoas
aquando de um resultado VHC reativo. Importa, por isso,
colocar a tónica da intervenção na ligação e retenção nos
cuidados de saúde, estreitando as relações entre as OBC
e os serviços de gastroenterologia/hepatologia/medicina
interna/infeciologia garantindo um encaminhamento sem
barreiras e uma célere resposta em saúde. As OBC podem
ajudá-lo neste processo pelas relações de proximidade com
os profissionais de saúde e conduzindo-o ao longo deste
processo, esclarecendo e clarificando eventuais dúvidas.
Por último, resta apostar no aumento da literacia em saúde,
reduzindo o número de novos casos de infeção pelo VHC
e de re-infeções adotando estilos de vida mais saudáveis e
reduzindo o risco de exposição ao VHC.
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RASTREIO DA HEPATITE C
em contexto comunitário
1. GAF – GABINETE
DE APOIO À FAMÍLIA
Nota adicional: Rastreios ao
VIH, VHB, VHC e sífilis.
Rua da Bandeira, 342
4900-561 Viana do Castelo
T: 258 829 138
geral@gaf.pt
http://www.gaf.pt/
2. APDES
Alameda Jean Piaget, 100
4411-801 Vila Nova de Gaia
T: 910 197 297
info@apdes.pt
http://www.apdes.pt/
3. ASSOCIAÇÃO ABRAÇO
Rua Damião de Góis, 96,
Fração E
4050-221 Porto
T: 912 444 300
centro.comunitario@
abraco.pt
http://abraco.pt/
4. CENTRO COMUNITÁRIO
DE ESMORIZ
Av. Joaquim Oliveira e Silva,
179 A, apartado 205 EC
3886-909 Esmoriz
T: 25 675 2301
5. CENTRO SOCIAL
DE PARAMOS
Rua Coração de Jesus, 80
4500-450 Paramos
T: 22 733 2090/969 842 614
enfermagemsmacte@
centrosocialparamos.org
www.centrosocialparamos.
org
6. MÉDICOS DO MUNDO
– PORTO
Nota adicional: Rastreios ao
VIH, VHB, VHC e sífilis.
Rua dos Mercadores, 140,
1.º e 3.º
4050-374 Porto
T: 22 903 9064
raquel.rebelo@
medicosdomundo.pt
http://www.
medicosdomundo.pt/
7. NORTE VIDA
Rua de Vila Nova, S/N
(traseiras do Hospital
Magalhães de Lemos)
4100-501 Porto
T: 22 616 0750 / 933 510 217
8. PORTO ESCONDIDO
(UNIDADE MÓVEL)
Nota adicional: O Porto
Escondido é um projeto da
associação Médicos
do Mundo.
Unidade móvel
T: 22 903 9064 / 968 702 49

9. ASSOCIAÇÃO ABRAÇO
Aveiro - Unidade Móvel
maisabraco@abraco.pt
http://abraco.pt/
10. ASSOCIAÇÃO
EXISTÊNCIAS
Avenida Emídio Navarro, n.º
81 – 2º A 3000-151 Coimbra
T: 965 592 651
a.existencias@gmail.com
http://www.existencias.net/
11. DELEGAÇÃO DE
COIMBRA FPCCSID
Avenida Fernão de
Magalhães, n.º 620, 3.º andar
3000-174 Coimbra
T: 23 984 2131 / 912 112 878
12. ACOMPANHA, CRL
Av. Porto de Pesca, Lote 1B,
Fração E, 2520- 208 Peniche
T: 936 027 603
sidadealerta@acompanha.pt
http://www.
medicosdomundo.pt/
13. INPULSAR
Rua Dr. Luís Silveira Charters
Azevedo, L3, 2.º andar (Q. S.
Bartolomeu)
2410-022 Leiria
T: 24 402 8052 / 910 829 160
geral@inpulsar.pt
https://www.facebook.
com/InPulsar
14. NOVO OLHAR II
Av. 1º de Maio, 108
2430-210 Marinha Grande
T: 24 456 7117
novoolhar2@hotmail.com
https://www.facebook.
com/novoolhar2
15. ASSOCIAÇÃO ABRAÇO
Largo José Luís
Champalimaud, 4A
1600-110 Lisboa
T: 21 799 7500
geral@abraco.pt
http://abraco.pt/
16. ASSOCIAÇÃO POSITIVO
Rua de São Paulo, nº216, 1.º A/B
1200-429 Lisboa
T: 21 342 2976
info@positivo.org.pt
http://www.positivo.org.pt/
17. AJPAS
Praceta Bento de Moura
Portugal,
Bairro Girassol, Venda Nova
2700-109, Amadora
T: 925 370 181
riscoseduvidas@gmail.com
https://www.ajpas.org.pt/

18. ESPAÇO INTENDENTE
Rua Antero de Quental, 8A
1150-043 Lisboa
T: 919 613 092
espaco.intendente@
gatportugal.org
http://www.gatportugal.
org/
19. FUNDAÇÃO
PORTUGUESA A
COMUNIDADE CONTRA
A SIDA – LISBOA
Praça António Sardinha, 9 – 1.º
T: 21 354 0000
20. GAT / CHECKPOINTLX
Travessa Monte do Carmo,
n.º 2
1200-277 Lisboa
T: 910 693 158
geral@checkpointlx.com
http://www.checkpointlx.
com
21. GAT / IN-MOURARIA
Calçada de Santo André, 79
1100-496 Lisboa
T: 21 195 3273
in.mouraria@gatportugal.
org
http://www.gatportugal.
org/

27. PROXIMUS LITORAL
(UNIDADE MÓVEL)- APF
T: 26 678 5018
apfalentejo@sapo.pt
http://www.apf.pt/quemsomos/delegacoes/apfalentejo
28. APF ALGARVE, CENTRO
DE INCUBAÇÃO DE FARO
Rua Monsenhor Henrique
Ferreira da Silva, n.º 9
8005-137 Faro
T: 28 986 3300
apfalgarve@gmail.com
facebook.com/apfalgarve
29. AS MADALENAS II
Nota adicional: O projeto
Madalenas II é um protocolo
de cooperação entre a ARS
Algarve e a associação MAPS.
Rua Cidade Guanaré
8500-507 Portimão
T: 28 272 7400
30. MAPS
Av. Cidade de Hayward, I. C1D2, caves, Vale de Carneiros
8000-073 Faro
T: 28 988 7190
https://www.facebook.
com/MAPS.algarve/

22. MÉDICOS DO MUNDO
– LISBOA
Av. de Ceuta (Sul), lote 4,
loja 1
1300-125 Lisboa
T: 964 444 224
carla.fernandes@
medicosdomundo.pt http://
www.medicosdomundo.pt

1
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23. SAÚDE + PERTO
(UNIDADE MÓVEL)
É um projeto da Liga
Portuguesa Contra a SIDA
T: 21 347 9376
24. SER+
Rua André Homem, Ed. Ser+,
n.º 60
2750-783 Cascais
T: 21 481 4130
sermais.org@sermais.pt
http://www.sermais.pt/
25. FUNDAÇÃO
PORTUGUESA A
COMUNIDADE CONTRA
A SIDA – DELEGAÇÃO
DE SETÚBAL
Rua da Sociedade Musical
Capricho Setubalense, n.º 32,
2900-643 Setúbal
T: 26 523 5525
26. MOVE-SE (UNIDADE
MÓVEL) - GAT
T: 910 382 786
move-se@gatportugal.org
http://www.gatportugal.
org/projetos/movese_6
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8,5 MILHÕES DE PESSOAS
NA EUROPA TÊM HEPATITE C
CRÓNICA1

~75% DOS DOENTES

60–70% DOS CASOS DE CARCINOMA

PODEM NÃO SABER
QUE ESTÃO INFETADOS2

HEPATOCELULAR NA EUROPA
SÃO CAUSADOS PELA HEPATITE C2

86.000 MORTES

POR ANO NA EUROPA SÃO
PROVOCADAS PELA HEPATITE C3

A HEPATITE C
PODE SER

CURADA
ATUE JÁ

FERENCIE
RE

OS

TR

EIE

DIAGN
TI
QU

E

RA

S

REFERÊNCIAS: 1. Ravazi H. Apresentação no 1st European Roundtable Meeting on Hepatitis Cure & Eradication. Frankfurt, Alemanha, 2015. Disponível em http://www.infectiousdiseasesonline.
com/1st-euhepcure-presentations/. Acedido em fevereiro de 2017. 2. Hatzakis A, et al. J Viral Hepat 2011;18 (Suppl 1):1-16. 3. OMS. Dados e estatísticas. Disponível em http://www.euro.who.
int/en/ health- topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics. Acedido em fevereiro de 2017.
Gilead Sciences, Lda. Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, N.º 1 - 8.º A e B, 1050-094 Lisboa - Portugal
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