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Auditório do ISPUP recebeu a conferência sobre o VHC:

A hepatite C em utilizadores de 
drogas: do rastreio à referenciação

O GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos organizou, com a 
colaboração da Gilead, no dia 19 de Julho, no Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto, uma conferência com o Profes-
sor Greg Dore, do Kirby Institute, da Austrália. O evento foi subor-
dinado ao tema “A hepatite C em utilizadores de drogas: do ras-
treio à referenciação” e a apresentação de Greg Dore focou-se na 
experiência australiana, com enfoque no modelo de cuidados 
prestados a pessoas que usam drogas.

O evento foi antecedido de uma reunião entre o palestrante 
convidado e responsáveis do GAT e, após a apresentação, reali-
zou-se uma mesa redonda dedicada ao debate, com diferentes 
stakeholders de Portugal, sobre os modelos de tratamento em 
pessoas que injectam drogas e doentes em contexto prisional, 
moderado por Henrique de Barros e Luis Mendão,e a participação 
de Rui Morgado – Direcção Geral dos Serviços Prisionais, Gui-
lherme Macedo- Centro Hospitalar de São João, Rui Coimbra-CA-
SO, Rodrigo Coutinho- Director Clinico Ares do Pinhal,  Domingos 
Duran-SICAD e Isabel Aldir, Diretora para a área das Hepatites Vi-
rais e para a área da Infeção VIH/SIDA e Tuberculose.

Numa altura em que, em Portugal, as principais instituições 
que oferecem serviços a utilizadores de drogas reclamam a des-
centralização da administração do tratamento da hepatite c dos 
hospitais para os centros que oferecem tratamentos da dependên-
cia, nomeadamente as ET e para outras estruturas de proximida-
de e o acesso universal ao tratamento nos estabelecimentos pri-
sionais, Greg Dore apresentou um modelo que, a este nível, é um 
garante de democratização do acesso à saúde.

Dependências esteve presente no evento e entrevistou Luís 
Mendão, do GAT, e Greg Dore, tendo ainda registado a interven-
ção de Isabel Aldir, Diretora para a área das Hepatites Virais e 
para a área da Infeção VIH/SIDA e Tuberculose.

LUÍS MENDÃO, GAT

“Não sabemos 
quantos 
doentes estão 
diagnosticados”

Acaba de sair de uma reunião de trabalho com um pro-
fissional australiano que trabalha, simultaneamente, no 
meio académico, num hospital público e numa unidade 

prestadora de cuidados a utilizadores de drogas e a pes-
soas com VHC… O que fica desta partilha?
Luís Mendão (LM) – Do meu ponto de vista, três coisas: a 

Austrália, como nós, conseguiu criar um sistema que oferece 
acesso universal, encaixado na capacidade do sistema de saúde. 
Em Portugal, fizemos o mesmo e, nesse sentido, somos um dos 
países avançados no contexto europeu. Na nossa opinião, ainda 
falta que o tratamento chegue onde algumas das pessoas e dos 
grupos mais atingidos estão. Não é possível trazermos para os 
hospitais e para as regras destes as pessoas que estão no sistema 
prisional ou as pessoas que estão em tratamento nos centros de 
desabituação ou nos centros de tratamento de substituição 
opiácea, bem como muitas pessoas que vivem na rua, sem 
condições. Pensamos que deve ser o sistema de saúde a ir perto 
dos contextos onde estão as pessoas e aí fazer acesso efectivo 
ao tratamento. É nesse sentido que a Austrália está mais avança-
da do que Portugal. E há um segundo aspecto importante, que é o 
facto de o sistema de vigilância epidemiológica australiano, de re-
colha de dados, de registos das pessoas, etc., funcionar muito 
melhor do que o português. A hepatite c é, desde sempre, uma in-
fecção de notificação obrigatória na Austrália, ao passo que, em 
Portugal, só em 2014, a hepatite c crónica passou a sê-lo. Portan-
to, não sabemos nem quantos doentes estão diagnosticados nem 
quantos existem, ao passo que, na Austrália, mais de 80 por cento 
das pessoas que são estimadas viver com hepatite c estão diag-
nosticadas. Em Portugal, serão 20 por cento…

Em que medida poderiam essas falhas ao nível do diag-
nóstico ser colmatadas através da intervenção de equi-
pas de rua, nomeadamente com a realização de testes no 
terreno?
LM – Tudo! Defendemos que as equipas de rua, os próprios 

pares e os drop-ins podem ter, junto das pessoas que usam ou 
usaram drogas, um papel essencial ao trazê-los para o sistema de 
saúde. Os testes são fiáveis e fáceis de administrar com treino 
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adequado. É preciso garantir condições de bom uso, de dar os re-
sultados e de ter um bom sistema para referir as pessoas para o 
médico mas esse papel pode revelar-se importantíssimo, sobretu-
do na área da toxicodependência.

Uma vez que este utente tem muitas vezes dificuldades 
em deslocar-se aos hospitais, não seria também pragmáti-
co adoptar-se também a administração da medicação para 
a hepatite c nessas unidades móveis, tal como se faz já re-
lativamente aos programas de substituição opiácea ou ao 
tratamento da tuberculose?
LM – Nessas unidades móveis e nas unidades fixas. Repare 

que, em Portugal, os médicos das ET não podem prescrever, os 
médicos que trabalham com as equipas de rua e com as unidades 
móveis também não estão habilitados para o fazer, tal como os 
médicos das prisões. A solução mínima é que alguns dos médicos 
do hospital possam ir supervisionar, decidir e fazer a prescrição e 
depois haverá o sistema de vigilância e monitorização da adesão 
ao tratamento, que pode ser facilitado pelos técnicos e pares, trei-
nados para esse efeito. Se houver uma mobilização da comunida-
de e das pessoas que trabalham com estas comunidades para a 
eliminação da hepatite c, isso fará uma revolução no acesso ao 
tratamento. Mas, neste momento, existem demasiadas barreiras 
e, de facto, tudo isto pode ser deslocalizado para o terreno, man-
tendo a qualidade.

GREG DORE, KIRBY 
INSTITUTE, AUSTRÁLIA

“Portugal 
tem es
tratégias muito 
progressivas 
no que 
concerne à lei 
sobre drogas”

Está hoje a partilhar o modelo australiano de gestão da 
hepatite c com profissionais e stakeholders portugueses, 
tendo também contactado com o modelo português. Com 
que impressão fica do trabalho realizado em Portugal?
Greg Dore (GD) – Começaria por dizer que Portugal tem es-

tratégias muito progressivas no que concerne à lei sobre drogas, o 
que resulta num fundamento crucial para a melhoria da saúde dos 
utilizadores de drogas. Efectivamente, após a reforma que enceta-
ram, têm políticas muito mais progressistas neste domínio do que 
a Austrália. No entanto, no que concerne ao tratamento da hepati-
te c, Portugal apresenta um cenário apenas especializado na ofer-
ta da terapia, ao passo que a Austrália tem uma abordagem muito 
mais ampla. A especialização e o envolvimento de gastrenterolo-
gistas e outros especialistas em doenças infecciosas é obviamente 
crucial mas acreditamos que é muito importante que outros gru-
pos de clínicos, como os profissionais da saúde geral, os clínicos 
que trabalham em dependências ou os clínicos da saúde sexual, 
estejam envolvidos na gestão da hepatite c. Posso afirmar que, no 

final do ano passado, neste programa mais amplo australiano, a 
proporção de pessoas com hepatite c tratadas por não especialis-
tas cresceu 50 por cento. Metade está a ser tratada por especialis-
tas e a outra metade por não especialistas. E creio que se pensar-
mos na meta da eliminação da hepatite c, precisamos realmente 
de envolver todos os grupos na gestão da infecção.

E como conseguem chegar aos utilizadores de drogas de 
rua e fazê-los aderir ao tratamento?
GD – A primeira coisa que devemos perceber é que eles não 

irão aos hospitais… Então, o que devemos fazer é levar os progra-
mas de tratamento aos outros serviços a que eles estão a aceder. 
A primeira acção a desenvolver deverá passar por oferecer esses 
programas nos centros que desenvolvem programas de substitui-
ção opiácea…

E que papel poderão desempenhar aqui as equipas de 
rua?
GD – Concordo que algumas o poderão fazer, desde que de-

vidamente formadas e treinadas. No nosso caso, fizemo-lo relati-
vamente aos profissionais das clínicas de metadona para que pu-
dessem administrar o tratamento para a hepatite c, pelo que não 
precisamos que um especialista vá a essas clínicas, não obstante 
isso aconteça amiúde… Eu próprio vou algumas vezes a essas 
unidades mas, uma vez que pude formar e treinar essas pessoas, 
agora já não é necessária a minha presença. Também temos uma 
série de clínicas de saúde comunitária, entre as quais aquela onde 
trabalho, especialmente focada em trabalhadores sexuais e pes-
soas que injectam drogas. E os clientes que normalmente fre-
quentam estas clínicas não vão aos hospitais, muito embora o 
hospital mais próximo da clínica onde trabalho diste apenas 30 
metros… Se conseguirmos oferecer serviços nestes tipos de uni-
dades de saúde comunitárias, penso que resultarão melhores es-
tratégias para cativar os utilizadores de drogas, que aí se sentem 
muito mais confortáveis, até porque já é aí recorrem para receber 
seringas ou metadona. Portanto, parece-me um contexto muito 
natural para também se providenciar os serviços relacionados 
com a hepatite c. Paralelamente, também estamos a desenvolver 
programas muito bons no sistema prisional. Uma das infelizes rea-
lidades da Austrália prende-se com o facto de uma grande percen-
tagem de pessoas que injectam drogas estar presa, certamente 
uma proporção muito superior à que caracteriza a realidade portu-
guesa face à falta da reforma da lei de drogas que nós não tive-
mos e que vocês implementaram. A título de exemplo, estima-se 
que, a cada ano, entre 12 mil a 30 mil pessoas com hepatite c cró-
nica estejam presas na Austrália. No ano passado, tratámos cerca 
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de mil e, este ano, pretendemos tratar 2 mil. Em suma, estamos a 
sedimentar estes programas, no sentido de que, se as pessoas fo-
rem presas, pelo menos tenham acesso ao tratamento da hepatite 
c, bem como estamos a promover o acesso a grupos mais vulne-
ráveis nos centros de tratamento com programas de substituição 
opiácea. Obviamente, algumas pessoas com sérias doenças do 
fígado precisam de cuidados hospitalares mas este tipo de estra-
tégia que oferece uma variedade de modelos de cuidados é que 
nos permite chegar a diferentes populações e contextos. E quan-
tos mais tipos de clínicos conseguirmos envolver na prescrição 
nesses diferentes contextos melhor. É perfeitamente natural que o 
acesso ao tratamento cresça com mais profissionais de saúde en-
volvidos. Pelo contrário, se mantiverem o tratamento nas mãos 
dos especialistas, deverão tratar um razoável número de doentes 
no primeiro e segundo ano mas não chegarão muito mais longe 
depois disso nem atingirão determinados grupos.

ISABEL ALDIR, 
DIRETORA PARA A 
ÁREA DAS HEPATITES 
VIRAIS E PARA A ÁREA 
DA INFEÇÃO VIH/SIDA 
E TUBERCULOSE

“Não faz 
qualquer 
sentido rastrear 
e não tratar”

“Uma das pessoas com quem falei depois de assumir estas 
funções que agora desempenho foi o Luís Mendão, que me desa-
fiou a assumi-las a tempo inteiro… Disse-lhe que não, justificando 
que a presença na clínica é para mim muito importante, é o meu 
chão e, de alguma forma, faz com que sinta todas estas problemá-
ticas que foram aqui abordadas de uma forma muito imediata por-
que as sinto enquanto médica. Como tal, percebo-as, o que me 
ajuda nas funções das direcções dos programas.

Estamos a percorrer uma estrada que estamos a construir si-
multaneamente, o que acarreta aspectos delicados e perigosos 
porque a probabilidade de podermos ir derrapando a cada curva é 
maior do que se a estrada já estivesse feita e consolidada. Esta 
absoluta necessidade de termos a sociedade civil ao nosso lado, a 
trabalhar, sendo certo que nem sempre estamos ou estaremos de 
acordo só representa ganhos para o que queremos, que é a me-
lhoria da saúde dos nossos cidadãos. Embora a sociedade civil, 
em Portugal, tradicionalmente, tenha nascido e ainda se mante-
nha muito a reboque do que vai aparecendo em termos políticos. 
Felizmente, estamos a descolar dessa realidade é muito bom ver 
a vossa participação. Percebo o que o Luís Mendão quis dizer 
mas, ao mesmo tempo, sinto-me incomodada, quando referiu a 
qualidade das intervenções, nomeadamente dos membros do 
GAT ou da CASO… Não esperaria outra coisa… Pessoas que têm 
percursos de vida muito complicados, tenham ou não tido um pas-
sado ligado ao consumo de drogas, não serão por isso mais ou 
menos válidos ou capazes de desenvolverem o seu papel. Para 
mim, independentemente desse passado, o que quer que tragam 
são elementos muitíssimo válidos e vi com muita satisfação o alar-

gamento do fórum nacional da sociedade civil para poder abarcar 
outras instituições. Vocês têm o conhecimento do terreno e têm 
que estar envolvidos na discussão e concepção dos programas.

O exemplo que o Greg Dore trouxe é muito interessante mas 
também convém termos presente que a organização do SNS por-
tuguês é muito diferente do australiano e, como o Guilherme Ma-
cedo dizia, não podemos esquecer-nos que tudo isto se encontra 
quase exclusivamente centrado nos profissionais de saúde e, em 
particular, nos médicos, que são recursos escassos e, só este 
exercício de fazermos alargar a possibilidade da prescrição da te-
rapêutica para além dos médicos especialistas gerará certamente 
muitas reacções por parte destes… É obviamente um caminho 
que tem que ser começado a trilhar mas também não podemos 
querer transferir para os colegas de medicina geral e familiar sem 
percebermos que, também da parte destes, irão haver dificulda-
des, que também eles estão assoberbados com carteiras de doen-
tes e que acomodar mais este pedido não será tarefa assim tão 
fácil… Isto não quer dizer que não iniciemos este percurso; temos 
é que ter uma noção muito real das dificuldades com que nos de-
frontaremos, logo a partir de coisas tão básicas como estar veda-
do o pedido de ARN do VHC a um colega de medicina geral e fa-
miliar… São coisas muito simples, que parecem até ridículas mas 
que traduzem a nossa realidade. Há um longo caminho a fazer…

Relativamente ao Grupo de Trabalho sobre as Prisões, espero 
que, a muito curto prazo, eventualmente ainda durante este mês, 
possa vir a luz um despacho que tem vindo a ser trabalho entre o 
ministério da saúde e o ministério da justiça por forma a trazer al-
guma melhoria. Não faz qualquer sentido rastrear e não tratar. 
Aliás, o que aprendemos desde a faculdade é que só se fala em 
rastreio quando há alguma coisa para oferecer. E espero ver, mui-
to em breve, bons exemplos replicados a nível nacional, contem-
plando para os cidadãos reclusos o mesmo nível de acesso aos 
cuidados de saúde de que qualquer outro cidadão beneficia. O 
sistema de saúde tem que se reorganizar para chegar a eles e é 
nesse sentido que temos trabalhado, para que possamos final-
mente e após tantos grupos de trabalho e tantos anos fazer a dife-
rença. E o mesmo tem que ser feito em relação a outras realida-
des e populações. O que se passa com as pessoas que conso-
mem drogas tem que ser objecto de análise, urgindo perspectivar 
outros modelos que permitam resolver os problemas identificados. 
E não podemos olhar para os problemas das hepatites virais ou da 
hepatite c apenas pelo prisma do tratamento. Isto tem que fazer 
parte de um pacote, temos que tratar e que investir muito na pre-
venção.


