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Introdução: A hepatite C é uma das principais causas de doenças hepáticas crônicas, atingindo
170 milhões de pessoas no mundo. A presença de sintomas psicológicos, durante o tratamento,
tem um impacto negativo sobre o curso da doença, adesão e percepção dos sintomas. Objetivo: Investigar a presença de sintomas psicológicos, estratégias de enfrentamento e percepção
da doença em pacientes transplantados e não transplantados de fígado em tratamento triplo (alfapeginterferona, ribavirina e telaprevir) de hepatite C. Casuística e Métodos: Dez pacientes
responderam a uma Entrevista Clínica Estruturada (CIS-R), à Escala de Modos de Enfrentamento (EMEP), ao Inventário de Percepção da Doença (IPQ-R) e aos Inventários de Ansiedade (BAI) e de Depressão de Beck (BDI). Os dados foram analisados com estatística descritiva
e testes não paramétricos (p<0,05). Resultados: Embora apresentassem sintomas psicológicos
acima do escore de corte para “caso de transtorno mental”, de acordo com a Entrevista Clínica
Estruturada (CIS-R), houve aumento significante de sintomas de depressão na 8ª (p<0,001) e
12ª semanas (p<0,001) e aumento significante de sintomas de ansiedade na 4ª (p<0,05) e 8ª
semanas (p<0,001). As estratégias de enfrentamento mais utilizadas pelos pacientes, de acordo com a Escala de Modos de Enfrentamento (EMEP), foram práticas religiosas e busca de
suporte social. Quanto à percepção da doença, os pacientes obtiveram escores mais altos nos
seguintes aspectos: duração da doença, consequências, controle e representações emocionais.
Conclusão: O tratamento triplo de hepatite C tem impacto negativo sobre o funcionamento
psicológico dos pacientes, na medida em que aumenta significativamente sintomas de ansiedade e depressão. Os pacientes, entretanto, utilizaram estratégias positivas de enfrentamento da
doença, como religiosidade e busca de suporte social. A percepção da doença centrou-se nos
aspectos duração, consequências, controle ou cura e representações emocionais.
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