
OS IMPACTOS DO ÁLCOOL NA PROGRESSÃO DA DOENÇA HEPÁTICA 
RELACIONADA AO VÍRUS DA HEPATITE C

Álcool
O uso de álcool diminui a remissão espontânea 
do VHC e desempenha um papel importante na 
piora do curso da doença hepática em indiví-
duos infectados pelo VHC.

Cada bebida alcóolica por dia (definida como 
tendo 12g de álcool puro) aumenta o risco de 
cirrose hepática em aproximadamente 11%.
O risco de cirrose do fígado aumenta mesmo 
com níveis baixos de consumo de álcool.

ÁLCOOL E HEPATITE C

Hepatite C

NÃO EXISTE UM LIMITE SEGURO DE CONSUMO DE 

ÁLCOOL PARA INDIVÍDUOS INFECTADOS PELO HCV

O que é a hepatite C? 
A hepatite C é uma doença do fígado causada pelo vírus da 
hepatite C (VHC).
Quais são os riscos?  
Muitas infecções crônicas pelo VHC não tratadas progridem 
para cirrose, que é a principal causa de morte relacionada 
ao VHC.

Embora existam tratamentos eficazes para as infecções pelo 
VHC, ainda houve mais de 500.000 novos casos de cirrose 
causada por infecções pelo VHC no mundo, em 2019.

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 
Pelas pessoas que bebem
1. Cessar ou reduzir o consumo de álcool o máximo 
possível, se estiver infectado pelo VHC, a fim de diminuir a 
progressão da doença hepática. 
2. Buscar ajuda caso seu consumo de álcool impeça o 
começo do tratamento ou interfira no tratamento antiviral da 
hepatite C. Em muitos sistemas de saúde, os pacientes com 
VHC são inelegíveis para algumas intervenções de tratamento.

Por profissionais de saúde e 
responsáveis pela formulação de 
políticas 
1. Quantificar o uso de álcool rotineiramente em qualquer 
paciente que esteja em tratamento de doença hepática.
2. Na ausência de triagem universal e diagnóstico de VHC, as 
pessoas com níveis mais altos de consumo de álcool devem ser 
incluídas em programas de triagem.
3. Aumentar a alfabetização em saúde sobre álcool e VHC para o 
público, profissionais de saúde e responsáveis pela formulação 
de políticas, para uma resposta mais integrada.
4. Apoiar e promover políticas de base populacional destinadas 
a reduzir o consumo de álcool para diminuir a carga de danos e 
comorbidades relacionadas ao álcool.
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O que pode ser feito?

Visam a eliminar as hepatites virais como 
problema de saúde pública até 2030.
Abordar o uso de álcool entre indivíduos 
infectados pelo VHC pode intensificar 
consideravelmente os esforços para 
alcançar esse objetivo.
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