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Introdução: A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais causas de
doenças hepáticas no mundo e as complicações pela hepatite C devem aumentar nos
próximos anos. Estudos indicam que o tratamento da hepatite C pode ser prejudicado pela
falta de conhecimento e/ou percepção incorreta ou distorcida acerca da doença por parte do
paciente. Este estudo teve como objetivo identificar, entre pacientes realizando tratamento
para hepatite C junto ao Ambulatório de Hepatites Virais do Hospital de Base, informações
e percepção acerca da doença. Metodologia: 30 pacientes adultos, iniciando pela primeira
vez o tratamento, concordaram em participar e responderam ao Inventário sobre Percepção
da Doença Revisado (IPQ-R). Resultados: 30 pacientes preencheram os critérios para
participar do estudo. 70% a 93% dos entrevistados apontaram fatores corretos como
causadores da hepatite c (como vírus e acidente ou ferimento com material contaminado) e
a proporção dos que consideraram fatores incorretos como causadores variou de 3%
(encosto, mau olhado ou macumba) a 77% (álcool). Conclusões: A maioria dos
participantes identificou adequadamente causa e modo de transmissão da hepatite C.
Importante parcela dos participantes, entretanto, considerou também fatores incorretos
como causadores da doença. Foi identificada maior limitação na vida do paciente quanto
maior for a carga emocional representada pela doença. Assim, o atendimento global a esses
pacientes é de extrema relevância.
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