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A Direção-Geral da Saúde apresentou, no dia 29 de julho, o Relatório 
do Programa Nacional para as Hepatites Virais. O evento, que decorreu 
na Sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, contou com a presença da Se-
cretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, e com a realização de uma 
mesa redonda subordinada ao tema “Portugal Rumo à eliminação da He-
patite C”. Os números apresentados são muito positivos, refletem o mui-
to já feito ao longo de poucos anos de investimento, mas revelam tam-
bém muitas lacunas e alertas a vários níveis. Dependências marcou pre-
sença no evento, de que resultou uma conversa animada e, além de uma 
sinopse do relatório, reproduz algumas das intervenções realizadas 
numa mesa redonda com interpelação de uma jornalista...

O relatório apresentado publicamente no final do mês passado pro-
cura descrever a atual situação epidemiológica das hepatites virais em 
Portugal, sintetiza as principais atividades desenvolvidas em 2017 e 
2018 e os resultados alcançados no âmbito do Programa Nacional para 
as Hepatites Virais e aponta as prioridades de intervenção para 2019 e 
2020. No sumário executivo, pode ler-se num espaço dedicado ao diag-
nóstico da situação portuguesa que “as hepatites virais são uma causa 
importante de doença e de morte em Portugal, como em todo o mundo, 
mas podem ser prevenidas e tratadas. Conhecer a magnitude destas in-
feções é fundamental para um melhor planeamento da resposta nacio-
nal. Embora aborde todas as formas de hepatite, foi dada especial enfâse 
às hepatites B e C pela sua significativa importância em termos de saúde 
pública. Segundo os dados disponíveis, as hepatites B e C atingem prefe-
rencialmente indivíduos do sexo masculino com idades superiores aos 
25 anos. Os óbitos associados a estas infeções também ocorrem maiori-

tariamente nos homens. A vacinação contra a hepatite B tem atingido, 
nos últimos anos, taxas de cobertura superiores a 95%. O tratamento da 
hepatite C com antivirais de ação direta (AAD) tem sido disponibilizado a 
todas as pessoas infetadas por vírus da hepatite C elegíveis nos termos 
da Norma de Orientação Clínica, com taxas de cura superiores a 96%.”

Relativamente às atividades desenvolvidas no biénio 2017-2018, con-
sidera-se que “A prevenção, o rastreio e diagnóstico e o tratamento são 
as medidas centrais conducentes à eliminação das hepatites virais en-
quanto problema de saúde pública. Durante o período 2017-2018, apos-
tou-se no desenvolvimento de um conjunto de atividades que assentam 
nestas três medidas: Promoção da vacinação contra a hepatite B, distri-
buição gratuita de preservativos masculinos e femininos, distribuição do 
Kit do Programa Troca de Seringas para o consumo seguro de drogas por 
via injetável, manutenção e reforço do investimento nos programas de 
rastreio e diagnóstico das hepatites virais e a adequada referenciação 
para os cuidados de saúde e Tratamento de todas as pessoas infetadas 
com hepatite C, incluindo a população reclusa.

Quanto ao Plano de Ação 2019-2020, salientam-se os seguintes ei-
xos: Conhecimento da prevalência das hepatites B e C na população por-
tuguesa, manter o enfoque nos programas de prevenção, rastreio e refe-
renciação das hepatites B e C, monitorização do tratamento da hepatite 
C, Micro-eliminação da hepatite C em populações específicas, designa-
damente a população reclusa e as pessoas que utilizam drogas por via 
injetável e estudo de impacto financeiro e dos ganhos em saúde do aces-
so universal ao tratamento da hepatite C através de antivirais de ação di-
reta.

Relatório do Programa Nacional para as Hepatites Virais 2019:

Mesmo em “crise”, somam-se bons exemplos…
“Mais de 25 mil doentes iniciaram tratamentos 
para a hepatite C em Portugal nos últimos quatro anos 
e perto de 14 mil doentes estão curados”.

O plano de ação 2019/2020 prevê a “Micro-eliminação da hepatite C em populações 
específicas, designadamente a população reclusa e as pessoas que utilizam drogas 

por via injetável”.
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Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde
“Permitam-me que cumprimente todos os presentes, dando es-

pecial relevo aos profissionais de saúde presentes na sala e às orga-
nizações não-governamentais, que são fundamentais para que se 
consiga chegar aos resultados hoje apresentados. Foi com muito 
gosto que assisti à apresentação do relatório mas, sobretudo, a esta 
discussão… Porque dá-nos, de facto, a ideia real de que trabalhamos 
em conjunto e de que estamos aqui com o mesmo objetivo. Nem 
sempre pensamos da mesma maneira, nem sempre concordamos, 
mas é precisamente nas diferentes vozes que vamos conseguir che-
gar a um resultado eficaz.

Quando a OMS, em 2016, aprovou por unanimidade a primeira 
estratégia global do setor da saúde sobre as hepatites virais, 
identificou a meta concreta de eliminar as hepatites como amea-
ça à saúde pública, definindo igualmente como meta a redução 
das mortes associadas em 65% e o número de novas infeções 
crónicas pelos vírus da hepatite b e c em 90% até 2030. Nós 
acompanhámos claramente esse desígnio e tem sido feito um 
grande e contínuo esforço.

Não é fácil a eliminação das hepatites, particularmente da hepatite c, até porque, como dizia o professor Henrique Barros, para 
conseguirmos eliminar uma doença, precisamos obviamente de ter um tratamento eficaz, mas a mesma precisa também de ser fa-
cilmente identificada, diagnosticada e tratada com o objetivo de cortar a cadeia de transmissão e eficazmente prevenida e, obvia-
mente, precisa também de ter uma vacina. São poucas as doenças que conseguimos eliminar e, no fundo, só quando conseguimos 
conjugar estes ingredientes, almejamos a eliminação. Não quer dizer que não tenhamos a obrigação de, em conjunto, identificar as 
melhores estratégias para conseguirmos chegar ao melhor resultado possível. 

E nós, apesar de tudo, temos sido considerados bons exemplos por todo o lado, como sabem, porque todos vocês foram convidados 
a apresentar os vossos resultados, as vossas estratégias, os vossos exemplos por esse mundo fora. Somos bons exemplos no campo da 
prevenção, no campo da vacinação, conseguimos integrar a vacina da hepatite b no Programa Nacional de Vacinação, temos uma taxa de 
cobertura nacional de vacinação superior a 90% aos 12 meses de idade, temos projetos inovadores e relevantes dedicados a populações 
vulneráveis, distribuímos milhares de seringas e de preservativos, em conjunto, e conseguimos envolver claramente a comunidade. Os 
cuidados de saúde primários são também envolvidos e têm claramente que o ser mais, no campo do rastreio, do diagnóstico precoce… 
Em cada ponto de acesso ao SNS tem que haver a sensibilidade suficiente para que haja identificação precoce da infeção e a respectiva 
referenciação.

No campo do rastreio e diagnóstico da doença, temos sido apontados, a nível internacional, como bons exemplos… E a verdade é que 
a publicação do despacho que possibilitou a realização de testes rápidos VIH, hepatite b e c nas farmácias comunitárias e laboratórios de 
patologia clínica foi decisiva, mas as nossas práticas são baseadas sobretudo na aposta em relações de proximidade através do trabalho 
conjunto com as organizações da sociedade civil. E é esse trabalho de proximidade que é fundamental. Se queremos chegar às popula-
ções que têm mais dificuldade de acesso aos cuidados de saúde primários, mais dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, temos 
que trabalhar com as pessoas que estão perto delas. São as pessoas que têm a confiança destas comunidades e parceiros fundamentais 
para conseguirmos chegar a bons resultados, aos bons resultados que foram hoje apresentados e a melhores resultados. Foram apresen-
tados alguns resultados, particularmente nas populações que consomem drogas, em que os indivíduos são diagnosticados, mas não se 
consegue que adiram ao tratamento. É também preciso encontrar estratégias que garantam que as pessoas que são identificadas iniciam 
tratamento e o cumprem até ao fim.

No que concerne ao tratamento, estamos claramente empenhados em garantir acesso a todos os cidadãos com hepatite c, de forma 
equitativa e atempada. Desde 2015, o ano em que Portugal tomou a decisão de tratar com antivirais de ação direta todas as pessoas in-
fetadas pelo vírus da hepatite c, já foram tratadas mais de 25 mil pessoas, com uma taxa de cura de 96,5%. Reconhecemos que há, clara-
mente, espaço para melhoria e que é preciso garantir que este tratamento é equitativo em todo o país. Com esse objetivo, monitorizamos 
mensalmente estes tratamentos e tentamos perceber que causas levam a algum atraso entre a prescrição e o início do tratamento.

Foi também com o objetivo de diagnosticar mais precocemente e de melhorar o acesso ao tratamento que se estabeleceu a rede de 
referenciação para o tratamento da população reclusa em matéria das infeções para o vírus da hepatite b, c e do VIH, em colaboração 
com o Ministério da Justiça. Claramente, há muito para fazer e, confesso, uma das minhas preocupações, quando começamos a ter bons 
resultados, é que haja, diria, um” afagar de ego” e um convencimento de que as coisas estão feitas e de que não há mais a fazer… 

Meus amigos, há muito a fazer, claramente. Em primeiro lugar, precisamos de ter um diagnóstico exacto da situação. Não me agrada 
ter uma grande variedade de números que conseguimos encontrar, de acordo com os gostos, os modelos utilizados e ajustados, uns que 
me dizem que falta tratar x, outros que falta tratar y… Precisamos de saber exatamente o que temos no nosso país, quem são essas pes-
soas, onde estão, chegar lá. Precisamos de conseguir diagnosticá-las, tratá-las eficazmente e de conseguir analisar as estratégias. Preci-
samos de perceber quais são as mais eficazes na nossa população e essas serão as a manter. É isso que temos de fazer de uma forma 
conjunta, englobando ainda a academia, que tem uma massa crítica que nos permite olhar para os números de uma maneira diferente e 
holística.

Não nos podemos esquecer também dos determinantes sociais. Se noutras doenças, os determinantes sociais e económicos são 
fundamentais, aqui também… Mais uma vez, só a abordagem holística, global, da situação, nos permitirá definir estratégias realmente efi-
cazes.

Da nossa parte, há claramente um compromisso político de apoiar as estratégias para eliminar a infeção por hepatites virais…mas 
este é um trabalho em equipa. Estamos cá e contem connosco porque nós contamos com vocês!”
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Isabel Aldir, Diretora do Programa 
Nacional para as Hepatites

“Temos mais de 25.000 pessoas em tratamento e os 
resultados do tratamento têm sido assinaláveis: 96% 
das pessoas que fazem o tratamento ficam curadas e é 
um tratamento muito simples, de uma duração muito 
curta.

Mas é preciso fazer sempre e ainda mais um esforço 
para tratar todos aqueles que sabem que têm hepatite C 
e identificar os casos que ainda não estão diagnostica-
dos, é esta trajetória que propomos fazer de uma forma 
rápida durante os próximos anos.

Mais de 25 mil já estão em tratamento e um número 
ainda maior já está identificado e num processo de o ini-
ciar agora.

Se as projeções indicam que haverá cerca de 40.000 
pessoas com hepatite C, faltam identificar cerca de 
15.000, “o que num universo de 10 milhões, obviamente, 
é um desafio acrescido e que se tem de estar muito 
atento e não perder oportunidades.

A hepatite C é uma «doença silenciosa» e a grande 
maioria dos doentes «não têm qualquer queixa ou sinto-
ma», o que dificulta o seu diagnóstico. Nesse sentido, 
faço um apelo a quem tenha «alteração nas provas do fí-
gado», feito tatuagens, utilizado drogas injetáveis ou 
«outras manobras» em que foram utilizados materiais 
perfurantes ou cortantes, sem ter os cuidados de segu-
rança necessários, para fazerem o teste.

Também é necessário que os profissionais de saúde 
estejam «atentos» e não percam a oportunidade de pro-
por a realização do teste, «um teste de sangue simples» 
que permite identificar a doença, evitar «complicações 
futuras», como uma cirrose, e curar o doente, defendeu.

No relatório é anunciado a realização de um novo es-
tudo sobre o impacto financeiro e dos ganhos em saúde 
do acesso universal ao tratamento da hepatite C através 
de antivirais de ação direta.

Já foi feito numa fase inicial e os ganhos desta estra-
tégia são tremendos e agora está na altura de voltarmos 
a fazer este exercício. É uma questão de responsabilida-
de do programa, do Ministério, de prestarmos contas so-
bre as decisões que são tomadas aos portugueses.”

Mafalda Vieira de Castro, 
Direção Geral de reinserção 
e Serviços Prisionais

“Quando um indivíduo entra num estabelecimento prisional, 
é feita uma abordagem médica, um rastreio, uma avaliação, sen-
do que, regularmente, pelo menos uma vez por ano, é feito o ras-
treio e monitorização do estado imunológico de todos os reclu-
sos. Temos uma dificuldade em torno da qual estamos a traba-
lhar, no sentido de encontrarmos um sistema informático capaz 
de cruzar os dados com o SNS e os vários estabelecimentos pri-
sionais, algo que não é possível neste momento, mas que seria 
extraordinário, do ponto de vista do conhecimento, da atuação 
em tempo útil e da poupança de recursos, evitando-se exames, 
triagens e avaliações redundantes.

Foram celebrados 45 protocolos com os centros hospitala-
res e apenas nove não foram ainda operacionalizados, fruto de 
dificuldades de acesso aos registos médicos dos reclusos e da 
dificuldade dos centros hospitalares quanto à deslocação de 
equipas de saúde aos estabelecimentos prisionais. Mas já te-
mos 36, em velocidades diferentes e com dificuldades que têm 
vindo a ser ultrapassadas e com uma integração acelerada.

Neste momento, temos dois tipos de protocolos com o SNS, 
sendo um deles a Tele Saúde. Esses protocolos, que foram assi-
nados em quatro estabelecimentos prisionais, irão aumentar 
significativamente durante este ano. E isso é extremamente im-
portante porque permitirá o tal cruzamento de dados entre os 
serviços médicos e os sistemas prisionais. É uma oportunidade 
única para intervirmos neste tipo de populações, que não recor-
rem muitas vezes a serviços médicos e que têm uma literacia 
baixa no que respeita à saúde. 

Houve um enorme investimento na estabilização dos qua-
dros médicos e enfermeiros nos estabelecimentos prisionais, 
que tem resultado numa enorme valia como ponte entre os ser-
viços e o SNS, resultando num fator facilitador na possibilidade 
de diagnosticar e de tratar”.

“As hepatites virais são uma causa 
importante de doença e de morte em 

Portugal, como em todo o mundo, mas 
podem ser prevenidas e tratadas”.
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Rui Sarmento e Castro, Centro 
Hospitalar e Universitário do Porto 

“Nós, que trabalhamos ao nível dos hospitais, somos 
poucos para resolvermos este problema e é preciso que 
haja mãos para pegar nestes 25 mil utentes que inicia-
ram tratamento, que provêm quase exclusivamente dos 
hospitais… O tratamento está concentrado nos hospi-
tais, um tratamento que, realmente, é hoje em dia extre-
mamente fácil e seguro. E é possível que colegas que 
não tenham uma preparação tão avançada como um es-
pecialista em fígado e até outras pessoas intervenham.

Há por aí uns cálculos que referem 89 mil portugueses 
infetados pelo vírus da hepatite c. Refiro-me a uma publica-
ção numa revista internacional importante. Será que há 89 
mil pessoas infetadas em Portugal pelo vírus da hepatite 
c? Estes 25 mil fazem certamente parte desse grosso, mas 
restam ainda 64 mil… E ainda há muita gente a discutir so-
bre a veracidade destes números… Se calhar, temos que 
envolver os colegas, não só os da clínica geral, os colegas 
que trabalham nos centros de saúde, mas também todas 
as associações que têm estado no terreno e que podem 
também dar uma ajuda quanto à detecção de pessoas infe-
tadas e propor-lhes tratamentos, o que é fácil fazer.

Estamos preocupados com os toxicodependentes que 
usam drogas intravenosas e, ainda não muito, com os ho-
mens que têm sexo com homens. Temos uma experiência 
no hospital que nos fala em muitas pessoas MSM, mas não 
há muitos infetados pelo vírus c. Os reclusos são um pro-
blema sério, bem como as pessoas sem-abrigo, os emi-
grantes… E refirmo-me não só à hepatite c mas a tudo… 
Aliás, quando fazemos um rastreio, acho que devíamos in-
cluir o vih e a hepatite b em particular.

Finalmente, diria que há gente para conhecer o diag-
nóstico e gente para tratar… Agora, faço uma pergunta 
que não é cómoda e se fazia há 20 ou 30 anos atrás 
quando falávamos do vih: o Professor Henrique Barros 
citou o exemplo do Egipto, que vacinou muita gente e 
que também “passou” hepatites c, particularmente de 
um determinado genótipo a esses vacinados… Nós fize-
mos muito injetáveis até há cerca de 20 anos atras com 
agulhas não descartáveis, não só nos hospitais, mas 
também anteriormente nas colónias… e será que temos 
também gente dessa infetada? É preciso pensar nisso…”

Henrique Barros, Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto

“É preciso que tenhamos capacidade para identificar as 
pessoas susceptíveis, convém que não haja formas crónicas, 
algo muito mau nas hepatites víricas, e também era bom que 
houvesse uma vacina, algo que só existe para a hepatite b… 
Estas realidades são diferentes de acordo com a natureza do 
agente e não só condicionam o objetivo que a Dra. Isabel Al-
dir apresentou, optimista e irreal, de erradicação e reduções 
nas datas previstas. Convém lembrar que a única vez que se 
conseguiu isso foi com a varíola… na mesma altura, julgava-
-se que mais depressa desaparecia o sarampo e ainda anda-
mos preocupados com isso e algo parecido aconteceu com a 
“pólio”.

A importância dessas características epidemiológicas 
serve também um pouco para defender a minha dama, até 
porque não somos uma espécie de loucos dos números. Jus-
tificam a nossa capacidade de conhecermos os números e o 
facto de as doenças terem cursos crónicos assintomáticos 
torna muito complexa a sua identificação em termos popula-
cionais, particularmente quando não são muito frequentes. O 
número, neste caso, é demasiado grande, mas muito pouco 
frequente e as amostras da população geral têm que ser mui-
to grandes e sem intervalos de confiança excessivos para 
que as estimativas pontuadas da frequência do problema se-
jam seguras.

Acresce outro problema: a doença não está distribuída de 
forma aleatória na população, como acontece com outras pa-
tologias. É porque a doença está concentrada, particularmen-
te em pessoas que têm determinadas características que 
identificamos: os utilizadores de drogas injetáveis, os seus 
parceiros sexuais, os trabalhadores do sexo, nalguns casos 
homens que têm sexo com homens que não tenham utiliza-
ção de drogas injetáveis e, nalgumas áreas do globo, por ra-
zões muito variadas.

Portanto, esta discussão sobre os números, se quiser-
mos, não tem fim, mas também não tem utilidade nenhuma 
porque já há muito que se sabe. E o facto de o conhecimento 
não ser suficientemente seguro não significa que não seja su-
ficiente para agir. E, claramente, existe conhecimento sufi-
ciente para agir.

Por fim, existe outra razão que pode impedir a erradicação 
das doenças: a existência de uma medicação/vacinação in-
comportáveis. O preço que temos que pagar, enquanto socie-
dade, pelos medicamentos e pelas vacinas condiciona a ca-
pacidade de responder em termos populacionais…”
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Luís Mendão, Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/SIDA, 
Tuberculose e Hepatites Virais

“Apesar de não ser um dogmático do politicamente correto, gos-
tava de fazer um apelo: causa-nos dor quando se repete indiscrimi-
nadamente o termo toxicodependentes… São pessoas que usam 
drogas injectadas. Eu não gosto de ser chamado sidoso ou hepatíti-
co e pensem que, de facto, a linguagem pode ser discriminatória. 

Acho que já foi feito imenso e devo dizer que eu e a esmagadora 
maioria dos meus amigos e conhecidos foram tratados e curados da 
hepatite c. Aliás, das minhas centenas de amigos, nenhum falhou o 
tratamento, o que quer dizer que todos foram curados até ao mo-
mento… Depois, devo dizer que os dados são medíocres e temos 
pessoas honestas intelectualmente a dizerem coisas completamen-
te díspares em relação ao que será a prevalência da infeção, por ve-
zes eventualmente baralhando prevalência de anticorpos com preva-
lência de infeção e temos que aprender todos a distinguir isso. De 
alguma maneira, acho que estamos ainda a voar às cegas. 

E acho que, aí, o papel dos bons epidemiologistas é essencial 
para que os nossos dados comecem a ser melhores. E dou um exem-

plo: foi aqui referido que foram notificadas 150 infeções de hepatite b em 2018… só em 2019, foram propostas para tratamento cerca de 
2 mil pessoas… Portanto, olhar para aqueles dados é quase o mesmo que não olhar para coisa nenhuma e temos que entender como se 
deve fazer. Obviamente, o Portal do Infarmed é absolutamente essencial, mas também é ultrapassado e insuficiente. Com o Portal do In-
farmed nem fazemos a vigilância dos tratados nem sabemos o que está antes de ter sido pedido o tratamento. Era muito importante po-
dermos ter melhores dados e ir conhecendo, para termos populações sentinelas, nomeadamente as das prisões, os utilizadores de dro-
gas injectadas e os homens que têm sexo com homens. 

Por outro lado, ainda estamos a diagnosticar muito depois de a infeção se ter tornado crónica e uma das fraquezas do programa é que, 
tirando os projetos das ONG apoiados pela DGS, que incluem os testes da hepatite c e b (mas não pagam), não vejo, ao nível dos cuidados 
primários de saúde, uma norma e orientações para este nível de cuidados e mesmo para os hospitais. Também queria dizer que projetos 
como o In Mouraria, Crescer, Ares do Pinhal foram distinguidos pela OMS e pelo OEDT como boas práticas, case studies, etc., mas não 
chegam para fazer todo o trabalho.

Quanto à questão da vacinação da hepatite a e a hepatite b, não vejo uma procura e vacinação sistemática das populações em maior 
risco… começando pelas pessoas com vih… Se existe uma política, é contraditória entre hospitais.

Do nosso ponto de vista, se estes números estiverem certos, trataremos este ano 4 mil pessoas, o que é excelente. Se forem tratadas, 
custarão 28 milhões de euros, valor que nós, comunidade e doentes, consideramos um preço excessivo. Precisamos de voltar ao paga-
mento centralizado e estabelecer um tecto. 15 milhões de euros seriam mais do que suficientes para garantir anualmente o acesso ao 
tratamento a todas as pessoas com hepatite c que o sistema conseguisse tratar. Portugal está a pagar perto de 7 mil euros por tratamen-
to, ao passo que Espanha e Itália pagam cerca de 4 mil e não creio que sejam muito mais pobres do que nós… Em 2015, conseguimos um 
preço que era muito bom, mas não creio que em 2016 e 1017 o tenha continuado a ser. Portanto, creio que devíamos participar nas nego-
ciações, pelo menos daquelas fases que não as secretas e darmos o nosso apoio. Porque, para os doentes, contrariamente ao que se pos-
sa pensar, a sustentabilidade e sobrevivência de um SNS forte e equilibrado é essencial porque somos os primeiros a sofrer se isto não 
se verificar.

Para terminar, gostaria de dizer que só se trabalha em conjunto, com boa vontade, com honestidade intelectual, com clareza e com o 
primado da ciência, do conhecimento e da prova. Estando reunidas essas situações, contem connosco”.

Paula Peixe, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
“Como foi aqui dito, aparentemente, o tratamento é neste 

momento a parte mais fácil da questão da hepatite c. Vamos 
ter que criar pontes e de as construir, não só com a medicina 
geral e familiar, na qual teremos provavelmente a capacidade 
de aceder a todos os indivíduos, que não se consideram doen-
tes de risco mas também às outras populações em que a in-
tervenção será mais fácil por se tratarem de grupos de risco. 
Quanto a estes, a forma de conseguirmos chegar não será 
através dos médicos de família, mas através das estruturas 
sociais a que estejam minimamente ligados, sejam as equi-
pas ligados à metadona ou outros agentes sociais que fazem, 
por exemplo, apoio aos sem-abrigo, etc.”
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Joaquim Fonseca, Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências da  ARSLVT 

“Na ARS, coordeno uma área muito focada nos CAD e, 
nesse ponto de vista, o meu olhar será sempre a partir destas 
populações. As questões que me coloca, por exemplo relati-
vamente a situações de vulnerabilidade como a situação 
sem-abrigo é fator de risco e, portanto, temos de fazer algu-
ma coisa. Relativamente à ligação entre serviços e profissio-
nais, parece-nos absolutamente essencial, particularmente 
nesta dinâmica do vih, de alguma forma transversal às popu-
lações sem-abrigo e outras, estabelecer pontes entre as nos-
sas equipas de tratamento e os demais cuidados. Só para ter-
mos uma ideia da dificuldade que temos em garantir que as 
pessoas, mesmo depois de diagnosticadas, consigam atingir 
o tratamento, a equipa do Barreiro, em 2018, em 100 pessoas 
que identificou com necessidade de tratamento, 74 consegui-
ram chegar à primeira consulta hospitalar e 65 mantiveram 

seguimento. Daí a importância de chamarmos a esta dinâmica outros profissionais, desde logo as associações de base 
comunitária e temos aqui várias na sala, que têm produzido excelente exemplos. Abrindo um parêntesis, a Ares do Pinhal 
está a fazer, neste momento, rastreio e tratamento, fruto de uma ponte que estabeleceu com o Santa Maria e com o Egas 
Moniz. Também me parece fundamental trazer outros profissionais com esta dinâmica e parece-me importante ver aqui 
o colega da Ordem dos Psicólogos… Mas não só… Os assistentes sociais, e no caso das nossas equipas, um front office, 
com os nossos assistentes técnicos, que nos permitem estabelecer a ponte com o trabalho que os pares estão a realizar 
nas equipas de intervenção na rua… Também as farmácias comunitárias, que fazem testes… De acordo com os dados de 
2018 provenientes do nosso sistema de registo de atividade, a grande maioria dos atos registados provêm da atividade 
dos assistentes técnicos, que são o nosso front office, do serviço social e da psicologia, muito antes ainda dos médicos 
e enfermeiros, que vêm a seguir.

É evidente que o consumo de heroína, por via endovenosa, representa um risco, é uma população à qual temos de es-
tar atentos mas, no nosso caso, na maioria dos utentes das nossas equipas que dizem ter consumido alguma vez por via 
endovenosa, temos uma situação serológica conhecida de cerca de 90%... no entanto, quando olhamos para os que di-
zem ter consumido heroína, só cerca de 60% conhece o seu estado serológico. Portanto, este consumo per si deve levar-
-nos a uma estratégia de micro-eliminação junto destas populações mas não se deve quedar aí. Deve levar ao alargamen-
to do olhar sobre estas populações”.

“Do mesmo modo, foi imbuído desse 
espírito que, em parceria com a 

Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, se estabeleceu a rede de 
referenciação para o tratamento da 
população reclusa em matéria das 
infeções pelos vírus das hepatites 
B e C e o vírus da imunodeficiência 

humana, encontrando-se esta medida 
implementada em cerca de 80% 

dos estabelecimentos prisionais do 
território nacional continental”.

“A hepatite C é um importante 
problema de saúde pública na Região 
Europeia da OMS, onde se estimam, 

aproximadamente, 14 milhões 
de infeções crónicas por VHC, 

representando cerca de 20% da carga 
global da doença devido à infeção. 

Cerca de 112.500 pessoas morrem a 
cada ano por cirrose e/ou carcinoma 

hepatocelular relacionada com a 
hepatite C”.


