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A Hepatite C nos cuidados de saúde primários e no contexto de consumo de drogas e álcool

INHSU desenvolve programa de 
formação sobre VHC em UD’s em Gaia

A International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU), 
uma organização internacional dedicada à troca de conhecimento 
científico, tradução de conhecimento e advocacia, voltada para a 
prevenção e tratamento da hepatite C entre pessoas que utilizam 
drogas, realizou, no dia 25 de março, um Workshop, destinado a 
médicos, enfermeiros, especialistas em dependências e outros ele-
mentos de equipas clínicas que trabalham com pessoas que usam 
drogas injetáveis.
Através da aprendizagem online e de um workshop presencial mi-
nistrado por especialistas locais, os participantes adquiriram capa-
cidades para gerir a hepatite C com confiança. O curso, cuja fre-
quência foi gratuita, foi ministrado por Guilherme Macedo, Rui Gas-
par, Patricia Andrade, Rodrigo Liberal e Rosa Coelho.
As pessoas que usam drogas injetáveis representam aproximada-
mente 90% dos novos casos de infeção pelo Vírus Hepatite C 
(VHC) recém-adquirida. Os médicos que trabalham com pessoas 
que usam drogas injetáveis desempenham um papel importante na 
redução da morbilidade e mortalidade relacionadas com o VHC 
através do diagnóstico e encaminhamento precoces para o trata-
mento. Com o aparecimento de novos esquemas antivirais para 
tratamento de VHC de ação direta, de curta duração e bem tolera-
dos, com taxas de cura> 95%, há uma oportunidade de melhorar 
consideravelmente os resultados em saúde das pessoas que vivem 
com o VHC.
Após a conclusão deste programa, os participantes são capazes 
de: Descrever os fatores de risco para infeção pelo VHC, possibili-
tando processos de triagem efetivos e educação preventiva; Adqui-
rir conhecimentos na interpretação de testes de diagnóstico para o 
VHC; Reconhecer fatores de risco, sinais clínicos, sintomas e com-
plicações da doença hepática; Adquirir conhecimentos nas opções 
terapêuticas no tratamento do VHC, aconselhamento e encaminha-
mento para cuidados de saúde especializados; Conhecer protoco-
los de acompanhamento recomendados durante e pós-tratamento.
Dependências acompanhou esta formação e entrevistou Guilherme 
Macedo.

Guilherme Macedo
“É preciso tirar da sombra os portugueses infetados 
pelo vírus da Hepatite C”

Que importância assume a formação destes profissionais de saúde 
relativamente aos consumidores de drogas?
Guilherme Macedo (GM) – A importância da informação e da qualidade 
da mesma prende-se com três tipos de temas: primeiro, a necessidade 
de mostrar que a Hepatite C continua a ser um problema, não só entre a 
população adita a determinados produtos mas também em pessoas que, 
aparentemente, não teriam fatores de risco definidos para adquirir a infe-
ção. A infeção da Hepatite C existe e continuará a existir se não tivermos 
uma atitude concertada de ataque; o segundo aspeto prende-se com 
uma certa iliteracia que ainda existe entre os profissionais de saúde não 
propriamente relativamente à Hepatite C mas à oportunidade de trata-
mento das pessoas infetadas. Há muitos mitos que é importante ainda 
derrubar; e, em terceiro lugar, compreender que este é um desígnio que 
passa não só por compreender as circunstâncias da infeção mas que to-
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dos devem estar envolvidos no processo de tratamento. Não adianta ten-
tar lutar por um cenário ideal de eliminação se não houver um compro-
metimento de todos os profissionais de saúde que estão direta ou indire-
tamente relacionados com as pessoas infetadas pelo vírus da Hepatite C 
com este processo. Porque a decisão de tratamento ultrapassa larga-
mente o especialista hospitalar. Antes de chegar a um especialista hospi-
talar, há um caminho grande que não pode ser um calvário; tem que ser 
um caminho ágil e de rapidez de acesso.

Também será um mito a este nível a descriminação de que são alvo 
consumidores de drogas injetáveis?
GM – Esse é um dos problemas que tentamos resolver com este tipo de 
acções de formação… demonstrar que não deve existir nenhum tipo de 
barreira nesse contexto. É evidente que tentamos aproveitar a oportuni-
dade pedagógica da consulta no doente que tem comportamentos de ris-
co para explicar que há mais a fazer do que tratar exclusivamente a He-
patite C mas a verdade é que a grande eficácia do tratamento é comple-
tamente indiferente ao que estejam a ser os hábitos, por vezes social-
mente mais reprimíveis, dos próprios doentes. Portanto, o tratamento 
deve ser feito sempre e em qualquer circunstância.

As estruturas de resposta habitualmente associadas a este tipo de 
população são as ET e os CRI, mas é frequente esquecerem-se as 
equipas de rua e até as clínicas e as comunidades terapêuticas, 
onde existirá certamente população que urge tratar…
GM – Sim, existe e algo que temos vindo sistematicamente a fazer, não 
só nestas ações de formação mas igualmente noutras, como a que reali-
zámos recentemente, em relação à estratégia de inclusão, que tem a ver 
com o recrutamento de todos estes profissionais para compreenderem 
que as populações vulneráveis o são porque passam a ser populações 
com necessidades acrescidas. No fundo, a vulnerabilidade existe na 
mesma dimensão proporcional à exigência das novas necessidades e, 
portanto, o que pretendemos fazer com estas reuniões é criar este movi-
mento de fundo, de fazer com que os profissionais de saúde se sintam 

envolvidos e que têm um papel a desempenhar, não só na identificação 
das pessoas mas no seu acompanhamento para o tratamento.

A sua comunicação suscitou-me uma dúvida: se um doente toxico-
dependente, tratado e curado da Hepatite C, voltar ao consumo, po-
derá voltar ao tratamento ou está imune?
GM – O doente que foi tratado e curado está tratado e curado da infeção 
que teve; não fica protegido para nenhuma outra infeção que possa 
acontecer posteriormente. O que fazemos atualmente no processo de 
tratamento é tentar informar a pessoa que deve evitar a todo o custo a 
possibilidade da reinfecção, que é um risco. E mesmo as pessoas rein-
fectadas podem e devem ser retratadas.

Para além de ganhar as pessoas para o tratamento, que importância 
assumirá conquistar também uma dinâmica mais abrangente por 
parte da classe política?
GM – Essa dinâmica mais abrangente é, justamente, não só ganhar os 
doentes para o tratamento mas ganhar os políticos para compreenderem 
a necessidade do tratamento. E só pode haver uma compreensão inte-
gral se também perceberem que há que identificar todas as pessoas infe-
tadas em Portugal. É preciso tirar da sombra os portugueses infetados 
pelo vírus da Hepatite C.

Quanto à questão do álcool… Será necessário retomar a visibilida-
de deste problema?
GM – O álcool é sempre um assunto de permanente preocupaçao… 
Sentimos que existe uma relativa secundarização ou relativização da im-
portância do álcool quando, socialmente e culturalmente, esse é um as-
sunto extremamente importante entre nós. Se pensarmos então no que é 
a junção maligna do vírus C com o álcool, percebemos que temos que 
apontar as armas para os dois lados, em rigor. A luta contra os comporta-
mentos aditivos, em que se inclui o alcoolismo, não tem tréguas nem 
fronteiras porque implica um envolvimento muito grande da sociedade e 
a outros níveis, nomeadamente económicos – porque há parceiros a este 
nível que podem ter uma certa relutância em alinhar connosco nesta luta 
contra o alcoolismo.

Ainda existe estigma relativamente aos doentes infetados com o ví-
rus da Hepatite C?
GM – Existe um estigma grande, que vem da sociedade para os doentes 
e dos doentes com eles próprios. A vergonha e o receio da descrimina-
ção negativa existe, o próprio indivíduo infetado tem, por vezes, alguma 
dificuldade em aceitar comportamentos que tenha tido no passado e tem 
o receio de ser estigmatizado socialmente. No fundo, é uma sequência 
de descriminações negativas que, como médicos, temos a responsabili-
dade de tentar desmontar e criar uma visão optimista, integradora e in-
clusiva para todas estas pessoas, que podem ter uma vida completa-
mente normal depois da cura.


