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A Gilead Sciences Portugal organizou, nos dias 10 e 11 de maio, a 6ª 
edição do Virology Meeting Point. O evento, que reúne especialistas nacio-
nais e internacionais nas áreas do VIH e das hepatites víricas decorreu na 
Figueira da Foz, subordinando-se ao objetivo de debater as perspetivas 
atuais na terapêutica antirretrovírica no VIH, bem como a importância do 
rastreio e da ligação aos cuidados de saúde dos doentes com infeção por 
VIH e VHC.

A destacar, no primeiro dia do evento, a realização de uma sessão de-
dicada à infeção por VIH, com o início rápido da terapêutica antirretrovíri-
ca, o paradigma das terapêuticas atuais e a perspetiva do doente sobre as 
diferentes abordagens no centro da reflexão.

No segundo dia de trabalho esteve em foco o rastreio e a ligação aos 
cuidados de saúde dos doentes infetados por VHC e VIH, que incluiu uma 
palestra dedicada aos doentes com infeção por VHC que visou essencial-
mente quebrar o estigma dos utilizadores de drogas através de uma me-
lhor compreensão dos fatores neurobiológicos que estão na origem 
dos seus comportamentos. 

O Virology Meeting Point correspondeu igualmente a um momento de 
partilha e discussão de projetos nacionais de rastreio e ligação aos cuida-
dos de saúde dos doentes com VHC e VIH, numa dinâmica de grupo, um 
momento que a Gilead acredita que será muito interessante e profícuo, 
principalmente pela oportunidade de participação de todos os interve-
nientes na gestão destes doentes – profissionais de saúde e organiza-
ções de base comunitária.

“O Virology Meeting Point pretende, acima de tudo, discutir o que tem 
vindo a ser feito e o que está ainda por conseguir, tanto na área do VIH 
como na área das hepatites víricas” - refere Vítor Papão, Diretor-Geral da 
Gilead Sciences Portugal. “É importante discutir os últimos avanços em 
termos de inovação terapêutica, na ligação dos doentes aos cuidados de 
saúde e no caminho para a eliminação da hepatite C, entre outros temas, 
com a comunidade médica, outros profissionais de saúde e as organiza-
ções de base comunitária, garantindo que, em conjunto, se avance na me-
lhoria do prognóstico e da qualidade de vida dos doentes”, sustenta.

Dependências marcou presença no evento e entrevistou Rodrigo 
Coutinho…

Que importância assume a neurobiologia da adição num quadro 
de procura de respostas para o tratamento em CAD?

Rodrigo Coutinho (RC) – A neurobiologia da adição tem uma gran-
de importância porque nos fornece mais um instrumento de compreen-
sibilidade das questões que se colocam com os utilizadores de drogas 
desorganizados ou problemáticos. E ajuda-nos a compreender muitas 
atitudes e comportamentos que estas pessoas têm e que não têm a 
ver com desinteresse ou contradição mas antes com um “sequestro” 
da parte neurobiológica que produz comportamentos muito centrados 
na droga, impossibilitando-os de verem mais além…

Durante muitos anos, as equipas de intervenção em CAD “esque-
ceram-se” deste problema aqui debatido, a Hepatite C…

RC – O que aconteceu na história da Hepatite C em Portugal foi, 
por um lado, a existência de uma epidemia de Sida que absorveu tudo… 
O facto é que os serviços que atuavam na área da droga faziam, desde 
o início, rastreios sistemáticos, também da Hepatite C… No entanto, os 
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tratamentos na altura disponíveis para a Hepatite C eram rejeitados por serem extremamente 
dolorosos, complicados e difíceis, pelo que os nossos doentes não aderiam de todo. Por outro 
lado, também é verdade que os próprios técnicos não tinham um conhecimento tão aprofun-
dado da Hepatite C, estando muito mais preocupados com o VIH, sendo que a Hepatite C, ape-
sar de rastreada, não representava uma preocupação tão importante para seguimento, moni-
torização e tratamento.

Ouvimos falar ainda hoje em muitas barreiras ao tratamento, quer por parte destes doen-
tes, quer por parte dos profissionais que os acompanham, o que acaba por dificultar a ade-
são terapêutica… O que justifica este panorama?

RC – É evidente que as respostas tradicionais ou as várias etapas que a pessoa tem que 
percorrer para chegar ao tratamento constituem barreiras. Até podem querer tratar-se mas, 
porque estão de tal maneira envolvidos pelo consumo de substâncias, não conseguem percor-
rer todas essas etapas. Por isso, está neste momento a ser desenvolvida uma estratégia cons-
tituída por uma única etapa, em que tudo é avaliado e o tratamento é iniciado, sempre numa 
óptica de proximidade com o serviço em que o doente está a fazer o acompanhamento da to-
xicodependência.

Entretanto, também ouvimos aqui falar na tal barreira relacionada com a centralização da 
administração do medicamento nos centros hospitalares, o que se tem traduzido num enor-
me retrocesso face à desejável celeridade…

RC – Claramente! Neste caso, na perspetiva do acesso ao tratamento, foi acrescentada 
mais uma etapa. Se antes os hospitais tinham uma plataforma nacional, hoje, cada um é res-
ponsável pelos medicamentos… E tudo isso colide depois com orçamentos do hospital e pro-
blemas de outra ordem que vão dificultar o acesso.

Calculo que sejam muitos os rastreios anuais que a Ares do Pinhal realiza no âmbito da 
Hepatite C…

RC – Sim, são muitos… na ordem dos 400…

E depois do rastreio, o que fazem?
RC – Nós fomos montando estratégias que potenciassem que, após o rastreio, houvesse 

uma resposta… Rastrear e não facultar uma resposta é ainda pior do que não rastrear porque 
nós ficamos a saber que o utente está infetado e que pode ser tratado; o utente sabe que está 
infetado e não tem acesso ao tratamento e tudo isso coloca uma grande tensão entre o pa-
ciente e a estrutura. Portanto, fomos obrigados a procurar uma solução para tentarmos en-
contrar a melhor solução possível de acesso ao tratamento.

Que soluções considera as mais adequadas para uma intervenção eficaz?
RC – Nos programas de proximidade de redução de danos, a solução é haver uma única 

etapa, um único acto em que a pessoa é rastreada e avaliada e, a partir dessa avaliação, per-
cebe-se se precisa de tratamento e, caso se confirme essa necessidade, o tratamento vai ter 
com a pessoa, nomeadamente nas unidades móveis, cuja equipa vai buscar o fármaco às far-
mácias.

Acredita na eliminação da Hepatite C?
RC – Com este ritmo, tenho grandes dúvidas… Pela forma como esta questão está a ser 

gerida e como as coisas estão a correr atualmente, tenho dúvidas… Realmente, temos coloca-
do muitas pessoas para tratamento mas precisávamos de colocar muitas mais, o triplo ou o 
quádruplo. E somos muito poucos os que proporcionam este tipo de abordagem. Há uma 
grande franja desta população que não tem acesso aos programas existentes e que irá certa-
mente ficar fora. Se não eliminarmos uma percentagem importante das pessoas desta popu-
lação com Hepatite C, ela vai perpetuar-se.
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