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INHSU 2018 decorreu em Cascais:

Mais de 700 delegados em Portugal 
para refletir sobre hepatite 
em utilizadores de drogas

Numa altura em que as novas terapêuticas 
para a hepatite C têm vindo a produzir taxas de su-
cesso altamente animadoras quanto à cura (97%), 
para além dos conteúdos científicos, o evento des-
tacou-se particularmente pela discussão de cariz 
social, abordando estratégias de aproximação e de 
acessibilidade dos doentes aos cuidados. A proble-
mática física, mental e social das hepatites víricas, 
particularmente da hepatite C entre os utilizadores 
de drogas foi o foco da discussão e partilha. A pro-
pósito, Rui Tato Marinho, hepatologista do Hospital 
de Santa Maria/Faculdade de Medicina de Lisboa, 
justificou a Dependências a opção da organização 
pelo nosso país, sustentando que a mesma teve 
muito a ver com “o acesso universal aos fármacos 
para o tratamento da hepatite C e às políticas e es-
tratégia implementadas há vários anos para intervir 
na problemática das dependências”, realçando o 
contributo do ex-IDT e atual SICAD, “que contem-
pla redes de referenciação e de apoio, serviços de 
redução de danos e a intervenção de diversas ins-
tituições da sociedade civil no terreno, junto dos lo-
cais de consumo mais problemáticos. A descrimi-
nalização do consumo em Portugal é visto como 
uma regra de ouro.

O evento incluiu ainda um Joint Action Policy 
Day, uma espécie de chamamento aos decisores 
políticos para a ação, que decorreu na Biblioteca 
Passos Manuel da Assembleia da República e que 
ficou marcado pelo lançamento de uma declara-
ção global com vista à eliminação da hepatite C em 
utilizadores de drogas. O lema do evento foi “Ex-
pandindo as melhores práticas e políticas para me-
lhorar a nível global a saúde dos utilizadores de 
drogas e os cuidados com hepatite C: Quais as 
ações necessárias?” O evento contou com a parti-
cipação de profissionais de saúde, investigadores, 
políticos e organizações comunitárias, o principal 
tema em debate foi “Epidemiologia, Saúde Públi-
ca, Prevenção e Redução de danos”. Durante o 
evento, o deputado Ricardo Baptista Leite concluiu 
que, para atingir a meta definida pela OMS quanto 
à eliminação da hepatite C até 2030, particular-
mente nos utilizadores de drogas, é necessário au-
mentar e estender a oferta de serviços de redução 
de danos, tornar os serviços de saúde acessíveis 
às pessoas que usam drogas, apoiar o empodera-
mento da comunidade e os programas de base co-
munitária, promover o acesso e financiamento a 
diagnósticos e terapêuticas, eliminar o estigma, 

descriminações e violência, reformar as políticas 
de drogas e melhorar o esforço de financiamento 
com vista à eliminação da hepatite C.

A Comissão Organizadora do INHSU 2018 foi 
constituída por Rui Tato Marinho, Luís Mendão, 
presidente do GAT, Ricardo Baptista Leite, deputa-
do e coordenador científico de Saúde Pública do 
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa e Jeffrey Lazarus, investiga-
dor da Universidade de Copenhaga e de Barcelo-
na

Dependências marcou presença no evento e 
entrevistou alguns dos delegados presentes.

Rui Tato Marinho Vice-presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Gastroenterologia

Que motivos terão estado na origem da 
opção por Portugal para a realização de 
um evento com esta dimensão?
Rui Tato Marinho (RM) – Existem várias ra-

zões para esta escolha: uma tem a ver com o 
facto de os australianos, os grandes motores 
deste grupo, terem uma ligação a Portugal, uma 
vez que a mãe do presidente é portuguesa (D. 
Lúcia), o que motiva uma apreciação muito emo-

tiva sobre o nosso país. Competimos com Bar-
celona e a opção terá algo a ver com isso. De-
pois, houve toda uma entourage que também 
terá favorecido, desde o facto de o ter levado a 
visitar o Hospital de Santa Maria, o INFARMED 
onde foi muito bem recebido pelo Dr. Jorge Ro-
drigues… O mundo é feito por pessoas e por lí-
deres e tudo isto conta… A par, Portugal é visto 
como um campeão na abordagem das drogas, 
particularmente na questão da descriminaliza-
ção e, na verdade, constato que todos eles fa-
lam nisso. Tirar aquela carga criminal, além de 
outros aspetos, foi decisivo e eles apreciam mui-
to a abordagem portuguesa neste aspeto: na 
dignificação do consumidor de drogas e a doen-
ça, encarando a dependência como uma doença 
física, mental e social e não a punindo, a imple-
mentação de estratégias de redução de riscos… 
No fundo ter uma aproximação restaurativa. Na 
verdade, temos que pensar que se puníssemos 
os dependentes, também teríamos que o fazer 
relativamente às pessoas que têm peso a mais, 
aos diabéticos que comem doces… Depois, 
também consideraram muito importante algo 
que conseguimos em Portugal, o tratamento 
para todos com os medicamentos mais inovado-
res da hepatite C.

Portugal foi o país escolhido para acolher, nos dias 19, 20 e 21 de setembro, o 7º International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users 
(INHSU 2018). O evento, de periodicidade anual, é promovido pela International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU) e a cidade de 

Cascais foi a eleita para a edição deste ano, que contou com a presença de mais de 700 delegados, ultrapassando todos os números das reuniões 
anteriores.
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E o que poderá Portugal ganhar com esta 
organização e partilha?
RM – Eles sempre se focaram muito no que 

seria importante para nós, portugueses. Apesar de 
reconhecerem que estamos a fazer coisas muito 
boas, querem genuinamente ajudar Portugal. Isto 
é dar palco internacional aos profissionais portu-
gueses, ao país, às organizações portugueses, é 
facilitar o network interno e externo… é um pouco 
ligar a área clínica hospitalar à área social, psiquiá-
trica… Por vezes penso que, se estamos numa ci-
dade tão pequena, onde trabalhamos muitas ve-
zes com o mesmo cliente, por que não nos conhe-
cemos? O evento tem favorecido este aspeto, bem 
como os contactos internacionais e a partilha de 
experiências. Depois, também resultam daqui al-
guns episódios que contribuem para o reforço da 
nossa auto-estima. A título de exemplo, estive a 
moderar uma sessão com uma americana, que 
questionei sobre a crise dos opióides. Respondeu-
-me que, só entre os doentes da sua consulta hos-
pitalar, no ano passado tinham morrido 100 por 
overdose… Em Portugal, morreram 27. Portanto, 
há aqui qualquer coisa que fazemos de forma dife-
renciada, o que motivou grandes elogios…

Este evento pareceu mais focado para as 
questões de âmbito social. Não versando 
apenas a hepatite C, este foi o foco e, exis-
tindo já cura, elege-se como objetivo levar 
o tratamento a quem precisa… Ainda esta-
mos um pouco atrasados nesse desígnio…
RM – Falando como médico, quero ver as pes-

soas curadas. Isto faz-me lembrar a descoberta da 
penicilina para as bactérias e aqui estamos peran-
te a descoberta dos antivírus eficazes, mais ainda 
do que o caso da penicilina. Como médico, só pos-
so estar descansado, sabendo que é uma doença 
com risco de cancro e de morte, se o comprimido 
estiver na boca da pessoa.

A esse nível, parece que Portugal tem algo 
a aprender com outros países…
RM – Portugal tem sempre algo a aprender. 

Há alguma coisa a fazer para darmos o acesso 
dos medicamentos às pessoas. Nós fomos os pri-
meiros a partir e, agora, estamos a ficar no meio ou 
talvez até para trás… Eu consigo receitar medica-
mentos para o cancro do fígado que custam 40 mil 
euros se a pessoa viver um ano e não consigo 
passar um medicamento sem uma certa burocra-
cia, que nalguns hospitais atrasa meses, que custa 
7 mil euros e que reduz o risco de cancro e aumen-
ta e o risco de morte de forma muito significativa… 
E são já conhecidos os benefícios sociais, físicos e 
económicos resultantes da eliminação do vírus. 
Creio que é altura de nos sentarmos à mesa de 
uma forma inclusiva com espírito positivo de cola-
boração entre os diversos stakholders e repensar 
o projeto português de eliminação e controlo da 
hepatite C.

A propósito, o que lhe parece este proje-
to Unite, que levou os congressistas à As-
sembleia da República? Na verdade, tem-
-se falado muito sobre hepatite C na As-
sembleia da República…

RM – Sim mas isso faz-me lembrar aquela al-
tura em que a nossa seleção nacional de futebol 
era a melhor a jogar mas não marcava golos. Acho 
que temos que sentar todos os stakeholders, in-
cluindo os responsáveis do ministério. Portugal 
não é um país muito grande, sobretudo quando 
comparado, por exemplo, com a Austrália, temos 
uma rede de proximidade muito boa, com exem-
plos como a Ares do Pinhal, a Crescer, a Comuni-
dade Vida e Paz, o GAT, a CASO… as pessoas 
que estão no terreno são excelentes profissionais 
e um exemplo para todo o mundo e, se lhes disser-
mos que vamos tratar 500 pessoas, seremos cer-
tamente capazes de nos organizar, juntando estes 
dois mundos.

Mas essas equipas continuam a fazer eco 
das queixas dos seus “clientes” que, quan-
do motivados para o tratamento se depa-
ram com barreiras como a dispersão dos 
inúmeros serviços a que têm que se deslo-
car, mais a longa espera pelo medicamen-
to…
RM – Pois, recorrendo a uma imagem, creio 

que temos que encontrar uma “loja do cidadão” 
para essas pessoas. O que seria benéfico até para 
nós… 

E não existirá já essa loja do cidadão? Não 
pode ser a equipa de rua?
RM – Sim, exatamente. Têm que ser as pes-

soas que estão perto deles. E se calhar encarregar 
alguns pares que curaram, veem benefícios e se 
sentem melhores a irem ter com aqueles que es-
tão nas ruas e oferecendo-lhes a tal “loja do cida-
dão” onde possamos concentrar as diferentes res-
postas. Temos que entender, nós os profissionais, 
os jornalistas como vós, os decisores políticos e a 
sociedade em geral, que é benéfico do ponto de 
vista social abordar estes portugueses do ponto de 
vista restaurativo não só do ponto de vista médico 
como também jurídico. Penso sempre na redução 
e controlo de alguma criminalidade. As equipas no 
terreno fazem um trabalho fantástico. Desconhecia 

esta actividade de formiguinha. Merecem ser con-
decorados!

Perante este panorama, não será utópico 
almejar-se no nosso país a eliminação até 
2030?
RM – Concordo consigo… Não digo que seja 

utópico mas há-de haver sempre casos residuais. 
Termos como eliminar ou erradicar são, para mim, 
um pouco de marketing, e confesso que também 
faz falta. Mas lembro que, por exemplo, face à he-
patite B, em que existe há cerca de 30 anos uma 
vacina extraordinariamente eficaz e que é univer-
sal em Portugal e noutros países, ainda hoje temos 
vários milhões de portadores crónicos.

Como está a saúde do fígado dos portu-
gueses?
RM – Podia estar melhor… 10% têm análises 

do fígado alteradas, o que se relaciona com o au-
mento do risco de morte por várias razões, nomea-
damente a hepatite C, que estamos a conseguir 
tratar, álcool e, principalmente, a obesidade, que 
está quase a ser epidémica nas crianças, o que 
tem muito a ver com a ingestão de calorias mas 
que também passa pela regulação do poder políti-
co e do “poder publicitário”. Alguém dizia, com al-
guma piada, que a obesidade será, daqui a 20 
anos, um monstro económico e um problema mui-
to gordo. Cirrose e cancro do fígado relacionados 
com a esteatose já começámos a ver.

Alessio Aghemo, Presidente da 
Associação Italiana para a Comissão 
de Estudo do Fígado sobre antivirais 
de ação direta para hepatite C. 

Que avaliação faz da realização deste sim-
pósio?
Alessio Aghemo (AA) – Trata-se de um 

evento que tem vindo a crescer ano após ano… 
Começou com um pequeno grupo de pessoas, 
no seio de um grupo de pacientes que não 
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constituía verdadeiramente o principal foco das 
hepatites virais e, atualmente, com a chegada 
dos novos antivirais de ação direta tudo mudou, 
com o INHSU a poder mostrar ao mundo que 
somos capazes de atingir a eliminação do VHC 
no seio do grupo de pessoas que constitui, ob-
viamente, o core dos pacientes que hoje aten-
demos nesta área. Este evento expandiu-se e, 
hoje, não apresentamos apenas as altas taxas 
de eficácia das novas terapêuticas mas igual-
mente modelos que funcionam em territórios 
como a Austrália, Canadá e Europa e que per-
mitem diagnosticar doentes, trazê-los para os 
centros de tratamento e curá-los. E no topo de 
tudo isto, temos os planos clínicos e os de saú-
de pública… O contexto está a alterar-se rapi-
damente mas há que constatar que, apesar de 
já termos feito muito, ainda temos cerca de 6 mi-
lhões de pessoas por tratar, o que continua a 
ser algo preocupante. Apenas 600 mil pessoas 
foram tratadas no ano passado, o que sendo um 
número significativo, nos deixa ainda longe do 
número de pessoas que precisamos de tratar.

Em Portugal, apesar de o estado “finan-
ciar a cura”, a verdade é que os doentes 
diagnosticados tardam demasiado tem-
po a entrar em tratamento e, uma vez que 
o fazem, deparam-se com a barreira da 
acessibilidade, uma vez que os serviços 
se encontram muito dispersos…
AA – Em Itália temos o mesmo sistema, 

uma vez que o tratamento é feito por especialis-
tas, o que constitui uma barreira major para a 
eliminação do VHC. Existem modelos na Aus-
trália, por exemplo, assim como na Inglaterra e 
Escócia, onde os clínicos gerais tratam os doen-
tes e noutros países do Norte da Europa são os 
farmacêuticos que administram o tratamento. 
Estas práticas representariam uma evolução 
para sistemas de saúde como o vosso ou o ita-
liano, onde o estado regula praticamente tudo. 
Deviam aumentar o número de pessoas que tra-
tam recorrendo a não especialistas.

Defende que o tratamento seja disponibi-
lizado pelas ONG que trabalham no terre-
no na área da redução de danos?
AA – Claro que sim, isso seria o ideal mas 

em países como Portugal ou Itália, com a típica 
mentalidade mediterrânica, creio que seria 
aconselhável evoluir passo a passo, começan-
do talvez por atribuir essa competência aos clí-
nicos gerais ou a médicos afetos a centros que 
não propriamente os estatais e a estabeleci-
mentos prisionais.

Tatjana Reic, Presidente da 
ELPA (European Lever Pacients 
Association)

Tatjana Reic é Presidente da Associação 
Europeia de Doentes do Fígado (ELPA) desde 
2011. Antes do seu mandato como Presidente 
da ELPA, no ano 2000, fundou a “Hepatos”, a 
primeira associação de doentes com hepatite 
na Croácia. Hoje, a “Hépatos” é uma organiza-
ção líder da sociedade civil que tem desempe-
nhado um papel crucial para garantir que a he-
patite viral seja reconhecida e colocada na 
agenda política como um problema social. Em 
2005, tornou-se membro da ELPA, onde assu-
miu um papel ativo como membro dos Comités 
de Direção e Consultoria e foi vice-presidente 
(2007 a 2011) antes de ser eleita presidente em 
2011. Tatjana é médica em medicina veterinária 
e detém um MSci da Universidade de Zagreb, 
Croácia. Membro do Conselho Consultivo do 
Conselho de Prevenção de Hepatite Viral, mem-
bro do Grupo de Referência da Sociedade Civil 
da Hepatite da OMS, membro do Grupo Consul-
tivo Técnico de Hepatite do Programa de Elimi-
nação da Hepatite C do Governo da Geórgia e 
de várias outras organizações especializadas 
no campo das doenças do fígado. Membro do 
Comité Nacional Croata de Hepatite Viral e 
membro fundador da Aliança Croata de Pacien-
tes de Hepatite. Premiada, em 2010, pelo Minis-
tério da Saúde da Croácia, a posição do ponto 
focal da OMS para a Hepatite, ocupou o cargo 
desde então.

Em que consiste concretamente esta as-
sociação, a ELPA, a que preside?
Tatjana Reic (TR) – A ELPA é uma asso-

ciação chapéu, sedeada em Bruxelas. Os 
nossos membros, 35, são associações nacio-
nais de 28 países europeus e de base medi-
terrânea, como Israel e Egipto. O nosso prin-
cipal objetivo consiste em divulgar e promover 

a visibilidade das doenças do fígado, colocan-
do-as na agenda ao nível da UE, de institui-
ções e políticos. Entendemos que as doenças 
do fígado são muito negligenciadas, não são 
populares e as pessoas não falam sobre as 
mesmas por serem muito silenciosas e por 
demorarem muito tempo até serem diagnosti-
cadas.

Quais são as vossas principais preocu-
pações nos tempos que correm no con-
texto europeu?
TR – Neste momento e basicamente desde 

o início da ELPA, o nosso principal foco é cons-
tituído pelas hepatites. Felizmente, já temos 
uma estratégia global da OMS e muito mais 
comprometimento para a eliminação mas ainda 
persistem enormes lacunas, especialmente no 
que concerne à monitorização e à forma de en-
contrar pacientes. Alguns grupos de pacientes 
estão verdadeiramente desprotegidos, como os 
sem-abrigo, os injectores de drogas, os reclu-
sos, e são deixados para trás. Basicamente, o 
nosso objetivo, juntamente com as outras asso-
ciações europeias e instituições, é não deixar 
ninguém para trás.

Quem deve diagnosticar? Os cuidados 
primários?
TR – Se pretendemos verdadeiramente a 

eliminação, sim. Os cuidados primários e os 
médicos de família conhecem a anamnese, co-
nhecem a família, quem pode estar em risco… 
E estamos constantemente a ignorar um fator 
de risco, as transfusões antes dos anos 90… Há 
muita gente na faixa dos 50 e 60 anos infetada e 
que não faz qualquer ideia do seu estado, sim-
plesmente porque pensam que esta é uma 
doença que apenas afeta pessoas que têm rela-
ções com pessoas do mesmo sexo ou que 
usam drogas… Na minha opinião, se queremos 
realmente atingir a eliminação, a triagem univer-
sal deveria ser implementada.
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“Estima-se que 50% de utilizadores de  
drogas injectáveis tenham hepatite C”
Segundo o Prof. Doutor Jason Grebely, professor associado na Fa-

culdade de Medicina da UNSW, Austrália, e presidente da INHSU, “Por-
tugal tem sido um líder internacional no acesso universal a fármacos 
para o tratamento da hepatite C.

Portugal tem sido um bom exemplo e uma referência mundial a par-
tir do momento em que implementou um conjunto de práticas e de polí-
ticas na área da saúde designadamente ao nível da descriminalização 
do consumo de drogas. No que diz respeito às políticas de saúde rela-
cionadas com a hepatite C e com o acesso a novas terapêuticas para o 
vírus da hepatite C, Portugal destacou-se por ser um dos primeiros paí-
ses a negociar os preços com a Indústria Farmacêutica, algo que permi-
tiu um acesso generalizado dos doentes aos tratamentos antivíricos 

mais recentes.
Ouvi com agrado, 

o Dr. João Goulão e 
ninguém pode ficar in-
diferente perante os 
dados e os resultados 
apresentados e as po-
líticas publicas rela-
cionadas com o con-
sumo de drogas e os 
programas de comba-
te à Hepatite C dirigi-
dos particularmente a 
utilizadores de drogas 
injetáveis.

Descriminalização e Redução de Danos em Portugal
João Goulão, falou da eficácia da Estratégia Nacional e do modelo por-

tuguês no combate a prevalência da hepatite C nos utilizadores de drogas 
injectaveis. Falou da preocupação para encontrar respostas adequadas a 
cada um dos problemas. Foi possível melhorar os sistemas de redução de 
riscos e de minimização de danos através de desenvolvimento das linhas 
de acção como o programa de substituição, troca de seringas, campanhas 
de sensibilização para reduzir os efeitos das doenças infecciosas. A centra-
lidade no cidadão a qualidade e adequação das respostas assegurando um 
acompanhamento adequado, justo livre de preconceitos com eficiência téc-
nica que permita estabelecer e manter a dinâmica de articulação entre to-
dos os parceiros que trabalham nesta área dos comportamentos aditivos e 
dependências para que seja assegurada a complementaridade das inter-
venções especificas com saber técnico e evidencia científica.
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Ares do Pinhal leva o PSOBLE e a 
redução de danos ao simpósio

Esta edição fica ainda marcada por uma ini-
ciativa, no mínimo, pioneira. A associação Ares 
do Pinhal marcou presença física no evento, 
disponibilizando numa sala serviços como o 
fornecimento de materiais seguros para consu-
mo e a administração de metadona. Sabendo-
-se que, entre os cerca de 700 delegados havia 
uma significativa presença de associações de 
utilizadores, sobretudo estrangeiros, a oferta foi 
uma solução pragmática de redução de riscos. 
Conversámos com a equipa presente no lo-
cal…

Será caso para afirmar que o PSOBLE 
veio ao congresso…

Sim… a organização convidou-nos para 
darmos aqui suporte às pessoas que partici-
pam no congresso e, ou estão a consumir ou 
que fazem metadona e por algum motivo não 
trouxeram, não têm ou pretendem entrar em 
programa de substituição opiácea.

Como funciona o primeiro contacto, sa-
bendo-se que estes utilizadores podem tra-
zer ou não uma prescrição?

Sim, eles podem trazer uma prescrição mé-
dica a indicar que o fazem e em que dose e se-
rem avaliados pelo nosso médico ou, não tra-
zendo qualquer documentação, o nosso médi-
co fala com o utente, percebendo as suas ex-
pectativas e necessidades e, mediante a 
situação, decide… Paralelamente, dispomos de 
todo o material necessário para avaliarmos se a 
pessoa tem no organismo substâncias opiá-
ceas. Fazemos análise à urina e verificamos se 
há consumo de heroína, metadona ou outra. As 
guidelines têm a ver com boas práticas genera-
lizadas em relação à dispensa de metadona. 
São práticas internacionais e universais em ter-
mos de protocolos de administração e, como 

tal, seguimo-las aqui. Fazemos uma avaliação 
caso a caso e, segundo o protocolo e as boas 
práticas, fazemos a dispensa.

Estamos num congresso internacional, parti-
cipado por cerca de 700 delegados, entre os 
quais pessoas que se interessam particularmente 
pelas áreas social e da saúde e que, além disso, 
são utilizadoras de drogas que recorrem a este 
tipo de programas… Será legítimo afirmar que da 
vossa presença poderá resultar também um con-
tributo para o combate ao estigma?

Exatamente. Significa não estigmatizar 
nem excluir pessoas que mantêm consumos 
ativos de drogas ou estão em tratamento nos 
seus países mas que se deparam com desloca-

ções a partir de determinados territórios onde 
as dificuldades para trazerem materiais ou me-
dicação são maiores… Depois, evitamos que 
pessoas que estão em tratamento tenham que 
recorrer a consumos ilícitos para evitarem a pri-
vação, mais ainda numa cidade que desconhe-
cem... Por outro lado, aqueles consumidores 
ativos que têm dificuldade de acesso ao consu-
mo por não conhecerem o território, têm aqui 
uma alternativa para não terem privação e esta-
rem tranquilos no congresso.

Por que considera que foi a Ares do Pi-
nhal a instituição escolhida? Existem mui-
tas equipas com PSOBLE em Portugal…

Com programas deste tipo e com a forma 
como trabalhamos não serão assim tantas… 
Este é um encontro muito baseado na redução 
de danos e, não obstante existam outros, no-
meadamente no Porto, este é seguramente o 
maior programa… E estando nós em Lisboa, 
creio que faz todo o sentido. Há uns meses 
atrás, o GAT colocou esta hipótese, falámos 
com o Dr. João Goulão e formalizámos o pedi-
do ao SICAD, que não colocou qualquer entra-
ve e a própria organização considerou pertinen-
te a oferta desta resposta. Aliás, é a primeira 
vez que existe esta resposta nos encontros do 
INHSU. Depois, também temos recebido várias 
instituições de outros países, nomeadamente 
equipas de rua, interessadas em conhecer o 
nosso projeto, caracterizado por esta postura 
de proximidade e inclusão, sem qualquer tipo 
de moralismo ou exigência de algo em troca. 
Basicamente, temos a obrigação de criar condi-
ções para as pessoas poderem fazer o estilo de 
vida que quiserem, com menor risco para eles e 
para a saúde pública. E com a maioria acaba-
mos por estabelecer uma relação muito próxi-
ma.


