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Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer
medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.
Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de
forma correta.
Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos,
amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.
Quando for à farmácia consulte o Farmacêutico, ele deve estar
sempre identificado.
Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao
utilizar um medicamento.
Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.
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Fígado

Hepatite C
O que é hepatite?

Fique atento!
Ainda não existe vacina
para a hepatite C!

É uma inflamação do fígado que
pode ser causada por diferentes
agentes, principalmente por vírus.
As principais hepatites virais são
as A, B, C e D.

O que é a hepatite C?
É uma doença causada pelo vírus HCV, que ataca o fígado de
forma lenta e quase sempre sem sintomas. Com o passar dos
anos pode evoluir para cirrose e câncer de fígado.

Quais são os sintomas?
Na maioria dos casos os sintomas começam a aparecer
quando os danos no fígado já estão avançados.
Pode ocorrer cansaço, falta de apetite, enjoo, vômitos,
urina escura, pele e olhos amarelados (icterícia) e fezes
esbranquiçadas.

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é realizado por

Como se prevenir?
A hepatite C pode ser transmitida principalmente pelo

exames de sangue, mesmo com a
ausência de sintomas.

sangue, sob diversas formas. Por isso, para se prevenir, siga as
orientações abaixo:
• Não compartilhe agulhas ou seringas e sempre as
descarte em local apropriado;
• Não compartilhe escovas dentais ou

Os exames para o diagnóstico
podem ser feitos por farmacêuticos
em laboratórios de Análises Clínicas.

lâminas de barbear;
• Tenha seu próprio kit manicure e evite compartilhar
alicate de unha ou exija material esterilizado, tanto
na manicure, quanto em consultórios odontológicos
e estúdios de tatuagem/piercing;

adquirida gratuitamente na rede pública de

É realizado com medicamentos que aumentam a defesa
do organismo (resposta imunológica), evitando a evolução
da doença.
Quanto mais cedo começar o tratamento, menor será a
possibilidade de aparecer complicações.

saúde);
• Realize o pré-natal corretamente para reduzir o risco
de transmissão do vírus da mãe infectada para o filho;
• Exija que os profissionais da área da saúde
utilizem equipamentos de segurança (luvas,
óculos e máscaras).

Procure o farmacêutico para
tirar dúvidas sobre o
resultado e o tratamento.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O
FARMACÊUTICO.
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• Utilize preservativo (a camisinha pode ser

Como é o tratamento?

