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SEJA AMIGO

 DA VIDA!

DOE SANGUE!

O Grupo Solidariedade
está cadastrando novos

doadores para o Banco de
Sangue da AGEA. Interes-
sados devem entrar em

contato com a Nara, pelo
fone 3228 8770.

Reunião das quintas-feiras

As reuniões semanais da diretoria da
AGEA com os associados deste ano
iniciam no dia 08 de março, das 14h às
16h, na sede da AGEA. Os encontros
permitem que os associados tomem
conhecimento dos assuntos em pauta,
dos encaminhamentos feitos junto à
Caixa, FUNCEF e FENACEF. É  um
momento de esclarecimento, debate e
troca de idéias. Participe!

Grupo Assistencial

O Grupo Assistencial da AGEA reto-
ma as atividades no dia 11 de abril. Os
encontros acontecem todas as quartas-
feiras, das 14h às 17h, na sede da
AGEA.

Hepatite C
O perigo que chega em silêncio

Doença que age silenciosamen-
te, a hepatite C começa a preocupar os
profissionais da área da saúde e a po-
pulação em geral. De acordo com esti-
mativas do Ministério da Saúde, cerca
de 2 milhões de brasileiros podem es-
tar infectados pelo vírus C, ou seja,
1,5% da população. As estatísticas tam-
bém mostram que hoje, a hepatite C
infecta cinco vezes mais brasileiros que
a Aids, e, pode levar a cirrose e câncer
de fígado, dependendo da intensidade e
tempo de duração.

A grande preocupação com a
hepatite C é que a doença é capaz de
passar até 20 anos lesando o fígado, um
dos órgãos mais importantes do orga-
nismo, sem dar sequer um sinal de sua
presença. Cerca de 90% das pessoas

desenvolvem a doença de forma
assintomática ou apresentam sinto-
mas muito inespecíficos, como letar-
gia, dores musculares e articulares,
cansaço, náuseas ou desconforto no
hipocôndrio direito. Dessa forma, a
maioria das pessoas só descobre o
diagnóstico através de exames para
doação de sangue, exames de rotina
ou quando sintomas de doença he-
pática surgem, já na fase avançada
de cirrose.

Transmissão

As formas mais comuns de transmis-
são incluem o uso de drogas com agu-
lhas e seringas compartilhadas e aci-
dentes com material contaminado, que
corte ou fure a pele. Pessoas que re-
ceberam algum tipo de transfusão de
sangue ou derivados antes de 1992
também podem ter adquirido a hepa-
tite C. O risco da contaminação por
relação sexual é muito baixo, mas o
uso de camisinha é fundamental para a
prevenção de outras doenças.

Uma dieta alimentar saudável é
aconselhada para os portadores de
hepatite C. Ela deve ser composta
de alimentos variados contendo os
quatro grupos principais (grãos,
frutas e vegetais, leite e derivados
e carne e/ou alternativas), alimen-
tos ricos em vitaminas A e C. Os
pacientes também devem manter
abstinência alcoólica e limitar o
consumo de alimentos com exces-
so de gordura e açúcar.

Dieta saudável


