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“A PARTIR DA
DESCOBERTA,
COMEÇOU A FAZERSE UM PERCURSO QUE
PERMITE A CURA DE
UMA ELEVADÍSSIMA
PERCENTAGEM DE
PESSOAS”

“O GOVERNO ELEGEU
A SAÚDE MENTAL
COMO UMA ÁREA
PRIORITÁRIA DE
INVESTIMENTO”
ANSR DIVULGA RELATÓRIOS COM INDICADORES…

CONDUÇÃO SOB O EFEITO DO ÁLCOOL
RESPONSÁVEL POR MAIS DE UM QUINTO
DAS MORTES NA ESTRADA
1

A INTERVENÇÃO
EM CAD É MAIS QUE
UMA CAUSA!
Conheci a intervenção do Projeto Vida, a sua (re)transformação
no IPDT, acompanhei o trabalho desenvolvido pelo SPTT e, mais
tarde, na fusão destas duas entidades no IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência, e na integração de todas as estruturas de prevenção, tratamento, redução de danos, dissuasão e reinserção, como forma de alicerçar as respostas integradas numa
rede de referenciação que envolvia a sociedade civil e o poder local, na procura da solução dos problemas no meio envolvente.
Acompanhei o trabalho desenvolvido por um conjunto de personalidades na construção da Estratégia Nacional de luta contra a
Droga e a Toxicodependência, vi como foram pensadas as ideias
base para desenhar as respostas que tivessem por base a centralidade no cidadão, numa intervenção de qualidade humanista
e com o respeito integral dos direitos humanos.
Durante todos estes anos, tive o privilégio de privar com os melhores dos melhores profissionais e dirigentes na área dos comportamentos aditivos e dependências, nomes grandes das humanidades, da sociologia, do direito, da medicina e de muitas outras áreas, que farão parte de uma história que orgulha a saúde e
o país.
Nunca imaginei dedicar tantos anos a escrever sobre “um mal
feito” por uma mão de decisores políticos que, sem qualquer razão que a razão conheça, decidiram há oito anos pôr fim ao IDT e,
com isso, destruir parcialmente o “Modelo Português” de intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependências.
Porque acabaram com uma estrutura reconhecida internacionalmente pela sua eficiência? Que foi sempre agregada e integradora! Avaliada e avaliadora, pelos resultados da sua intervenção!
Não sei, mas sei qual o resultado dessa decisão: “A degradação
das respostas, a fragilização e desqualificação dos serviços, a
falta de autonomia e de recursos humanos, a descriminação
para todos os doentes vitimas da doença e do estigma social, a
excessiva burocratização, a falta de coordenação das cinco divisões (ARS), e o encerramento de 20 comunidades ou clínicas terapêuticas nos últimos 10 anos”.
A que se somará, o Centro Jovem Tejo que está na iminência de
fechar portas e, com ele, está o futuro de mais de três dezenas
de cidadãos, entre utentes e equipa profissional, que têm o futuro

seriamente em risco. Dificuldades financeiras resultantes do
subfinanciamento da estrutura por parte do Estado estarão na
origem desta situação, considerada como insustentável. Falamos de uma instituição que oferece a valência de comunidade
terapêutica (convencionada com o Estado), a qual acumula 31
anos de existência e serviu, na sua génese, esse mesmo estado,
uma instituição que ajudou a refazer tantas vidas vê-se na iminência de fechar as portas.
Temos vindo a alertar os decisores políticos para o facto de o tratamento (e demais seguimento e apoio) dos toxicodependentes
estar comprometido pela falta de financiamento e diminuição de
admissões para o tratamento.
Estamos perante estruturas de resposta em risco de encerrar por
falta de pagamento atempado, nuns casos, e por falta de apoio
financeiro e ausência de orientações especificas que a pandemia
veio agravar.
Hoje, o inimigo número um destas instituições é o “paquiderme”
burocrático das ARS, que, face ao peso da instituição, é incapaz
de mover-se para resolver o mais pequeno dos problemas.
Chegou a hora de reclamar do poder político, da decisão que tarda em chegar, porque o problema da droga não é um problema
dos outros. É um problema global e nacional. Está na hora de o
Ministério da Saúde fazer as pazes com os doentes, com as suas
famílias e, já agora, com os profissionais dos CAD que, apesar de
tudo, tiveram a virtude de saber esperar… por tantas promessas
não cumpridas e adiadas.
O país não pode adiar por mais tempo esta situação. Não podemos continuar a ignorar os desafios que temos pela frente. Já
esperámos tempo demasiado, já adiámos por muito tempo as
respostas aos nossos doentes. Se queremos resolver os problemas dos Comportamentos Aditivos e Dependências devemos
mobilizar os saberes e as vontades. Se queremos construir um
país mais equilibrado e saudável, que o Modelo Português a tantos inspirou, terá de haver coragem por parte de quem decide.
É por um melhor presente e futuro que continuamos a reclamar!
Sérgio Oliveira, director
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL

“MAIOR
INVESTIMENTO,
MAIOR ACESSO”
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SABIA QUE…
Alguns problemas de saúde mental mais comuns,
como a depressão ou a ansiedade, podem ser
tratadas com psicoterapia, medicação ou uma
combinação de ambos.
Por cada euro investido na melhoria do tratamento
da depressão e da ansiedade, há um retorno de 5
euros.
Para cada euro investido no tratamento de
pessoas dependentes de drogas baseado em
evidências, há um retorno de até 7 euros para a
redução dos custos relacionados com a prática de
crimes e a justiça criminal.
Os clínicos gerais podem ser formados e treinados
para diagnosticarem e tratarem problemas de
saúde mental.
Os exames médicos regulares de pessoas com
transtornos mentais graves podem prevenir a
morte prematura.
A qualidade de vida de pessoas com transtornos
como o autismo e a demência pode ser muito
melhorada quando os seus cuidadores recebem
formação adequada.
Os direitos das pessoas com problemas de saúde
mental podem ser protegidos e promovidos por
meio de legislação e políticas de saúde mental
e pela introdução de serviços comunitários de
qualidade e acessíveis, bem como da participação
de pessoas que tiveram experiências semelhantes

O Dia Mundial da Saúde Mental foi este ano celebrado num momento em
que o nosso quotidiano foi significativamente alterado, consequência da
pandemia de COVID-19. Os últimos meses trouxeram muitos desafios:
para os profissionais de saúde, que prestam os seus serviços em circunstâncias difíceis e vão trabalhar com medo de levar a COVID-19 para
casa; aos alunos, que tiveram que se adaptar às aulas à distância, com
pouco contacto com professores e colegas e preocupados com o futuro;
aos trabalhadores, cujos meios de subsistência estão ameaçados; ao
grande número de pessoas presas na pobreza ou em ambientes humanitários frágeis com muito pouca proteção contra a COVID-19; e para pessoas com condições de saúde mental, muitas das quais estão ainda
mais isoladas socialmente do que antes. Sem falar em como lidar com a
dor de perder um ente querido, às vezes sem poder se despedir. As consequências económicas da pandemia já estão a sentir-se em todos os
territórios, à medida em que as empresas demitem funcionários na tentativa de salvar os negócios ou são forçadas a fechar totalmente.

Com base em emergências anteriores, espera-se que as necessidades de saúde mental e apoio psicossocial aumentem significativamente nos próximos meses e anos. Investir em programas nacionais e internacionais de saúde mental, que há anos não recebem
recursos, é mais importante do que nunca. Maior investimento,
mais acesso é o lema adotado pelo SNS português para a celebração do Dia Mundial da Saúde, num sistema que pretende promover
a saúde mental para todos, como todos esperamos…
Dependências transcreve o discurso da ministra da saúde, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Saúde…
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Marta Temido – Ministra da Saúde

Estamos aqui para celebrar de uma forma diferente o Dia Mundial
da Saúde Mental.
Este ano sob o lema da Organização Mundial de Saúde “Maior investimento, mais acesso”. Dificilmente um título poderia ser mais apropriado ao momento que se vive no mundo em geral e no nosso país em
particular.
O ano de 2020 trouxe nos um novo vírus para o qual até á data não
dispomos de vacina ou tratamento eficaz. O ano de 2020 trouxe-nos
a incerteza, o medo e a dor da perda de pessoas queridas.
Por isso quero começar por sinalizar a importância de falarmos de
saúde mental, porque discutir saúde mental é, por si só, uma forma
de combater o estigma associado à doença.
O diagnóstico de uma doença do foro mental é, muitas vezes, um
choque para o doente e a respetiva família. Cabe-nos mudar a forma como a sociedade olha para as doenças mentais e para as pessoas com doença mental, sobretudo, a forma como lhes responde.
Há que relembrar que a doença mental é uma das causas de reformas antecipadas, de pensões de invalidez, de baixas no trabalho, de
solidão e até de suicídios.
Afeta cerca de 4% do PIB a nível europeu e tem custos intangíveis
se associarmos as patologias mentais à produtividade e à qualidade
de vida.
Nas suas expressões clínicas mais complexas, as doenças mentais
estão associadas a compromissos graves nos diferentes domínios
da funcionalidade, podendo ter impacto relevante e irreversível na
vida da pessoa e da sua família.
Com efeito, sabe-se com rigor científico que os problemas relacionados com a saúde mental se tornaram a principal causa de incapacidade e uma das principais causas de morbilidade e morte prematura em todo o mundo, com enormes custos para os doentes e famílias, e com um impacto imenso nas sociedades actuais.
A comunidade científica identifica, em Portugal, a existência de
uma elevada prevalência de problemas de saúde mental, e continua
a existir um hiato significativo entre as necessidades da população
e o acesso aos cuidados. Dito de outro modo, existe desde há décadas em Portugal um problema real de acesso aos cuidados de saúde mental, o qual temos vindo a estudar e a preparar respostas sustentadas para ultrapassar este problema.
Reconhecendo esta situação e apesar das dificuldades que todos
reconhecemos, o Governo elegeu a Saúde Mental como uma área
prioritária de investimento. Esta decisão inscreve-se no esforço que
temos vindo a fazer para recuperar o atraso que se verifica na com-

paração com os outros países europeus e melhorar as condições
em que são prestados os cuidados à população:
Durante o último ano, foram assim ultimadas várias estratégias em
áreas específicas, todas elas relevantes para a reforma da saúde
mental:
– Constituição de equipas comunitárias (5 para adultos e 5 para infância/adolescência), em todas as ARS do país. Têm como objetivo a pilotagem/avaliação e posterior extensão a outros serviços
locais de saúde mental;
– Com a modernização dos equipamentos forenses pertencentes
ao Ministério da Saúde, nomeadamente a construção da enfermaria de segurança no Hospital Magalhães de Lemos, já em funcionamento, e reconfiguração da enfermaria de segurança do Hospital Sobral Cid, já orçamentada em sede de OGE) damos um passo
em frente. Acresce a decisão de construção de unidades residenciais de transição para a comunidade, estando assim, a preparar-se uma verdadeira reconfiguração da assistência aos doentes
inimputáveis, que permitirá a Portugal ficar a par dos outros países europeus.
– Por outro lado, revisitámos o modelo de prestação de cuidados
nas áreas populacionais ainda a cargo de hospitais psiquiátricos
(mas já com equipas de SM no terreno), dando-lhe um forte impulso, através do planeamento da construção de unidades de internamento nos hospitais gerais em causa (Médio Ave, Feira, Centro Hospitalar do Oeste e Hospital Fernando Fonseca).
Gostaria, ainda de abordar outras vertentes do trabalho realizado no
domínio da Saúde Mental:
– Estamos a preparar a estratégia para a administração gratuita de
fármacos antipsicóticos nos serviços públicos de saúde mental,
de modo a colocar as pessoas com Doença Mental Grave, melhorando assim a taxa de adesão à terapêutica e prevendo a ocorrência interrupção de terapêutica.
– Retomámos o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, em estreita colaboração com a Sociedade Portuguesa de Suicidologia,
que se encontrava suspenso.
– Foi, ainda, reconstituída a Comissão de Acompanhamento da Lei
de Saúde Mental, que também se encontrava suspensa, e que permitirá uma monitorização regular das questões ligadas ao Internamento Compulsivo.
– Mais recentemente, foi dado início aos trabalhos de revisão da Lei
de Saúde Mental, a qual ao fim de 20 anos se apresenta desatualizada em alguns aspetos, nomeadamente no que se refere ao
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Cerca de 1 bilião de pessoas em todo o mundo
têm um transtorno mental e qualquer pessoa, em
qualquer território, pode ser afetada.

“O Governo elegeu a
Saúde Mental como
uma área prioritária
de investimento”
cumprimento de Direitos Humanos, na sequência do lançamento
da Lei do Maior Acompanhado e da ratificação da Convenção dos
Direitos das Pessoas com Deficiência. Esta revisão está a ser elaborada por um grupo de trabalho das áreas da Justiça e da Saúde,
e deverá estar concluída dentro de um ano.
– Ainda hoje, será estabelecido um protocolo para a criação das primeiras respostas de Cuidados Continuados Integrados em Saúde
Mental no Alentejo, o que constitui um momento marcante para
esta Região, até agora muito carenciada de respostas deste tipo.
Se estes objetivos já estavam previamente traçados no planeamento do Ministério da Saúde, a instalação da pandemia veio trazer novos desafios à saúde mental da população, exigindo novas respostas. Os estudos realizados até aqui mostram que a pandemia se associou ao aparecimento ou agravamento de sofrimento psicológico
em muitos portugueses, tal como aconteceu a uma escala global.
A resposta ao impacto da pandemia obrigou a uma reorganização
de serviços e procedimentos, procurando sempre manter-se o contacto com as pessoas com doença mental mais grave.
Foram abertos nos hospitais, gabinetes e espaços para apoio aos
profissionais da linha da frente. Simultaneamente, fez-se um investimento na literacia da população através da criação de um novo
site focado nesta matéria, muito orientado para a divulgação e para
a referenciação a prestadores de cuidados. Ao contrário do que
ocorreu em várias outras especialidades médicas, o número de consultas nos serviços de saúde mental não só não desceu, como subiu
durante os últimos meses.
Este esforço do SNS foi muito bem acompanhado pelas múltiplas
iniciativas da sociedade civil, associações e ordens profissionais,
academia e outras entidades, que muito têm contribuído para as
respostas aos efeitos da pandemia. Na verdade, enfrentamos um
desafio comum que interpela os profissionais de saúde e convoca
toda a comunidade.
Na situação actual, temos pela frente um duplo caminho: manter o
rumo da reforma da saúde mental, não permitindo mais retrocessos, e simultaneamente responder às exigências da pandemia, cujo
futuro é uma incerteza.
Estamos seguros que se mantivermos a trajetória atual, e se continuarmos a contar com a contribuição de doentes, famílias e profissionais, será mais fácil alcançar estes dois objetivos num futuro em
linha com a proposta desta comemoração, “Saúde Mental: Maior investimento, maior acesso”.

A depressão é uma das principais causas de
doença e incapacidade entre adolescentes e
adultos.
Uma em cada cinco crianças e adolescentes tem
um transtorno mental.
Pessoas com transtornos mentais graves, como
esquizofrenia, morrem geralmente 10 a 20 anos
mais cedo do que a população em geral.
Quase 800 mil pessoas cometem suicídio a cada
ano (1 pessoa a cada 40 segundos).
O suicídio é a segunda principal causa de morte
entre jovens de 15 a 29 anos.
Apesar da universalidade e magnitude das
condições mentais, a lacuna entre a oferta e a
procura de serviços de saúde mental permanece
considerável.
Relativamente poucas pessoas no mundo têm
acesso a serviços de saúde mental de qualidade.
Em países de baixo e médio rendimento, mais de
75% das pessoas com problemas de saúde mental
não recebem nenhum tratamento.
O grave déficit que persiste na atenção à saúde
mental é resultado do subfinanciamento crónico
ao longo de muitas décadas na promoção da
saúde mental e na prevenção e tratamento de
transtornos relacionados.
A estigmatização, a discriminação e os ataques
aos direitos humanos de pessoas com problemas
de saúde mental continuam frequentes.
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AS ADIÇÕES NA ERA
DOS ESPECIALISTAS

João Curto
Psiquiatra, Membro da direção da
Associação Portuguesa de Adictologia

“A missão da investigação científica é procurar conhecimentos fundamentais sobre a natureza e o comportamento dos seres vivos e aplicar esse conhecimento na melhoria dos cuidados de saúde, aumentar
a esperança de vida e reduzir as doenças e as incapacidades”, (Volkow, N, 2020). A ciência, e em particular as neurociências com as
atuais tecnologias das neuroimagens, tem proporcionado, nas últimas
décadas, um conhecimento verdadeiramente aprofundado dos mecanismos neuronais subjacentes ao desenvolvimento das patologias
aditivas. Para entender a complexidade destas doenças, foi necessário recorrer a várias disciplinas da biomedicina, incluindo neurociência, genética / epigenética, ciências comportamentais e sociais, pesquisa de desenvolvimento e ciências da comunicação. Para além disso, os avanços tecnológicos nos últimos anos em neuroimagem, optogenética, tecnologia de edição de genes, os estudos dos mecanismos
epigenéticos e outras metodologias a par da investigação clínica, trazem-nos uma crescente compreensibilidade do funcionamento da
resposta da máquina biológica do cérebro à utilização de substâncias
psicoativas e outros comportamentos aditivos. No entanto, e apesar
das inúmeras descobertas científicas recentes, suficientemente sólidas, é estranho que ainda persistam pensamentos com barreiras ao
conhecimento científico disponível. As adições são doenças crónicas,
complexas, envolvendo mecanismos neurobiológicos, comportamentais e sociais subjacentes, independentemente das diversidades do
ser humano. É incompreensível e inaceitável que perante três décadas
de progressos no conhecimento da patologia aditiva, incidindo sobre

estruturas e conexões funcionais entre regiões do cérebro, com perturbação dos circuitos cerebrais envolvidos no prazer e na recompensa, com saliência para o sistema dopaminérgico mesolímbico, dito
sistema do prazer, na tomada de decisão, na aprendizagem e autocontrolo e outras áreas que não se encontram sob o controlo da consciência, ainda persista uma perceção fortemente influenciada por uma
ideia de falha na própria ação interventiva com estes doentes, e isto
apesar de todo este crescimento na compreensão dos comportamentos aditivos, desde a utilização ocasional até à utilização problemática e adição. Olhar o comportamento aditivo a substâncias de abuso
como a decisão de consumir uma “droga”, motivada por uma estrutura
padrão de crenças e desejos, é uma ideia que faz lembrar o entendimento de um passado histórico em que por exemplo os alcoólicos
simplesmente se agarravam demais à bebida. É fazer perdurar uma
emudecida discriminação das pessoas que sofrem de doença aditiva.
Afigura-se que nos últimos anos esta perspetiva recebeu novo ímpeto
nas mãos de uns quantos economistas e especialistas do comportamento. Mas é particularmente preocupante que aquela perceção seja
também adotada por parte de profissionais de saúde e, que por isso,
não seja estranho que este pensamento conduza demasiadas vezes a
teorizações restritivas, repletas de vaticinadoras soluções de pendor
exclusivamente comunitário com apoio médico.
Estamos na era dos ilustres especialistas de quase tudo, espíritos de
convicto saber fragmentado transformados em oráculos. Como é
bom viver numa sociedade onde temos quem tudo pense por nós!?
(Manuel Vázquez Montálban).
As intervenções com a comunidade, localmente destinadas, de acordo. Fazem parte de um todo com um contributo essencial nas práticas
de inclusão, de suporte social, nas medidas psicopedagógicas e de
prevenção, na afirmação de cidadania e na redução do estigma e do
preconceito em relação a pessoas com problemas de saúde ligados
aos comportamentos aditivos. Integra necessariamente um conjunto
articulado de intervenções que contribui para reabilitar e proporcionar
a melhor qualidade de vida e o alívio da dor da rejeição social destas
pessoas, mais agora com a crescente diversidade de grupos culturais
que são acolhidos, fruto dos novos processos migratórios. Mas todas
estas intervenções, profiláticas e recuperadoras em contexto comunitário e mesmo os fatores do meio ambiente favorecedores do comportamento aditivo, não fazem desaparecer a realidade de fatores internos de uma doença do cérebro, sobretudo com perturbação dos
sistemas neuronais da vontade e do autocontrolo e o sofrimento que
tal processo envolve, mesmo que se presuma a organização do meio
social como fator de doença. Para além disso, e se atendermos ao
histórico no nosso país sobre a criação de um modelo em rede onde
se inclui a prática de intervenção comunitária, então devemos reconhecer que essa sabedoria se concretizou na organização dos serviços públicos para as dependências a partir do final dos anos setenta
com o desenvolvimento, em todo o país, de uma rede de serviços integrados no seio da comunidade. Hoje, estas estruturas, enfraquecidas
nas suas componentes organizativas e de recursos humanos constituíam um sistema de funcionamento coerente e operativo e que, em
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cada área geodemográfica ainda se responsabilizam pela prestação
dos cuidados. Desde o tratamento à reabilitação, com a implantação
de programas de prevenção e minimização de danos e o estabelecimento de cooperação com as entidades públicas e privadas locais,
sempre apresentaram verdadeira acessibilidade para todos os cidadãos e sem qualquer discriminação por motivos sócio económicos ou
geográficos, garantindo, desta forma, a responsabilidade pelos cuidados aos doentes e a assistência aos familiares. Mas, deve salientar-se, que em simultâneo, desenvolveram-se técnicas psicoterapêuticas
específicas, psicoterapias breves, os tratamentos de substituição
opioide (Metadona e Buprenorfina) e, não obstante a lenta evolução
das pesquisas de novos fármacos, mudanças na utilização de psicofármacos cada vez mais direcionados na sequência dos resultados de
novas pesquisas sobre a perturbação neuro fisiológica de áreas do
cérebro afetadas pela ação de substâncias psicoativas e outros comportamentos aditivos. Por outras palavras o desenvolvimento duma
dinâmica multidimensional e pluridisciplinar assente no modelo biopsicossocial, ou seja, a importância, a prática e as complexidades de
uma abordagem integrada em adições, estruturada em Centros de
Respostas Integradas (CRI), Comunidades Terapêuticas (CT) e Unidades de Internamento para Desabituação (UD e UA).
Não tem sido fácil a tradução atempada do conhecimento científico
em novas práticas de prevenção e tratamentos na área das adições
pese embora o seu contributo decisivo na compreensão dos mecanismos neuroquímicos e sociais subjacentes aos comportamentos aditivos. Persiste no presente um reconhecido hiato entre o conhecimento
científico e a transposição oportuna para a implementação de novos
modelos e instrumentos de prevenção e de tratamento, uma falha na
disseminação e na adoção de intervenções mais eficazes que possam contribuir realmente para melhorar a vida dos indivíduos, famílias
e comunidades. Na área das adições, como em todas as outras áreas
da nossa existência, os conhecimentos proporcionados pela ciência
são o presente e, se deixarmos, serão as bases para futuros tratamentos mais focados e eficazes. A ciência é reflexiva, facilitadora e impulsionadora do conhecimento e não pode ser olhada como embaraço.
A realidade atual da crise pandémica mostra-nos como é importante a
presença do saber científico e a premência da sua aplicação na proteção e melhoramento da nossa vida, senão vejamos: como compreender, por exemplo, as consequências que possam resultar da infeção
por Covid 19 sobre consumidores de substâncias psicoativas ao nível
imunológico, particularmente em pessoas com comorbilidades infeciosas? Em que medida a infeção por COVID-19 pode alterar a exposição ao consumo de drogas, a certos medicamentos ou alterar completamente os padrões da utilização de substâncias psicoativas? Como
avaliar o impacto da coexistência entre as pessoas consumidoras de
substâncias psicoativas e as restrições obrigatórias, pessoais, sociais
e económicas, determinadas para conter a crise pandémica por Covid-19?
Quer isto dizer que nesta crise pandémica ressalta a necessidade de
avaliações rápidas sobre o efeito das adversidades sentidas numa população instável e de difícil envolvimento na sua própria recuperação.
O impacto das medidas de distanciamento social fortalece a tendência para uma crescente individualização do consumo, facilitando a
passagem para outros padrões de utilização com associação de substâncias emergentes ou então aumentando a tendência para outros
comportamentos aditivos como a utilização mais descontrolada dos
écrans. Estes estados tornam-se condutas de maior risco para a vida
destas pessoas e acrescentam complexidade na abordagem clínica.
No caso particular dos consumidores de opioides é reconhecida uma
maior vulnerabilidade aos efeitos adversos relacionados com COVID-19 pelo facto de que os seus sistemas respiratórios e cardiovasculares se encontrarem muitas vezes comprometidos pelo consumo,

estando já sujeitos a uma lentificação do sistema respiratório. Estas
pessoas encontram dificuldade em obter cuidados de saúde durante a
crise que derivam tanto da condição de marginalização e da complexidade do próprio processo do comportamento aditivo como da dificuldade no acesso aos serviços públicos de saúde para as adições já de
si debilitados e presentemente limitados na sua capacidade de resposta. Também as pessoas que sofrem de perturbações relacionadas
com comportamentos aditivos têm direito a usufruir das melhores e
mais atualizadas técnicas que o conhecimento científico pode proporcionar, exercidas por profissionais qualificados, cumprindo com o
princípio humanista da ciência que deve estar ao serviço de todo o ser
humano. Refiro-me ao desenvolvimento da investigação técnica e
científica orientadas para os cidadãos e destinadas ao seu benefício,
a melhorar a sua vida. Os direitos civis são uma força orientadora no
combate à discriminação, frequentemente identificada, erradamente,
como estigma das pessoas com problemas ligados aos comportamentos aditivos. Não é difícil, então, que perante esta população mais
vulnerável, individual e socialmente, se possa reconhecer a importância em manter a vitalidade dos serviços públicos de saúde para as adições, operantes e com acessibilidade de forma contínua e permanente da mesma forma que existem serviços diferenciados para qualquer
outra população com patologias de alto risco.
A existência de uma rede pública de cuidados diferenciados em adições não significa a exclusividade da intervenção, mas é sem dúvida
uma garantia de equidade e de acessibilidade aos melhores e constantes cuidados de saúde. Sem dúvida que o alargamento da intervenção nos comportamentos aditivos através dos serviços hospitalares
de saúde mental, dos cuidados de saúde primários e das organizações particulares de solidariedade social é estrategicamente relevante, dependendo apenas de uma articulação formalmente funcional e
de uma formação qualificada dos profissionais. Diga-se a propósito,
que há muito que existe um documento no Ministério da Saúde, aprovado em conselho de ministros, e designado como rede de referenciação, cuja implementação teima em conhecer melhores dias. A existência de serviços diferenciados para as adições está em sintonia
com o princípio de que as necessidades não são universais. Permite-nos uma abordagem mais minuciosa do doente e tratar cada vez
mais a condição de cada indivíduo com maior precisão, porque só assim conseguiremos oferecer novas opções de tratamento com base
na identificação de fatores psicobiológicos característicos de uma
certa pessoa, possibilitando desta forma a personalização da decisão
terapêutica ou a abertura de nova opção terapêutica.
Mas como garantir as intervenções necessárias e inscritas numa
consciência organizativa que se imponha à incerteza que caracteriza
o momento presente dos serviços de saúde para as adições que se
encontram em continuada perda de recursos nos últimos 8 anos? A título de exemplo refira-se que na região centro do país as unidades de
intervenção local em adições, região onde as unidades de internamento, suspensas desde março, só reabriram no dia 13 de outubro, perderam, desde 2012, 32% dos seus profissionais médicos de quadro, incluídos médicos de saúde familiar e psiquiatras. No conjunto dos
seus profissionais, só em 2020 saíram dos serviços mais nove técnicos sem ter existido a devida renovação. E se esta situação vier para
ficar, se se tornar uma opção, não será um forte retrocesso? As pessoas com comportamentos aditivos precisam dos serviços agora e
não podem continuar à espera de decisões que tardam em chegar a
pessoas com um confinamento sobre si próprios. Fazem parte da
nossa paisagem mais familiar e no entanto não os queremos ver. Os
decisores políticos não podem continuar a olhar para o chão no que
respeita aos problemas relacionados com as adições. Hoje falta a decisão política de um ministério que teima em gastar as palavras. Ninguém pode ser deixado para trás...?
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ANSR divulga relatórios com indicadores…

CONDUÇÃO SOB
ÁLCOOL RESPO
MAIS DE UM Q
MORTES NA
A ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária - apresentou, no
dia 9 de outubro, os resultados de dois relatórios, sobre Condução sob a
Influência de Álcool e Exames Toxicológicos. que caraterizam, do ponto
de vista estatístico, a prevalência e o impacto “extraordinariamente negativo”, considera a entidade, “que a condução sob o efeito de substâncias
psicoativas tem na segurança rodoviária”.
Sendo certo que o número de ações de fiscalização para deteção do estado de influenciado pelo álcool aumentou 61,6%, no período de 2010 a
2019, verificou.se uma diminuição de 20,9% no número de infratores, indicador positivo e que poderá significar que as ações de prevenção e sensibilização estão a surtir efeitos. O estudo registou uma diminuição de
50% no número de condutores fiscalizados com taxa de álcool no sangue
igual ou superior a 0,50g/l (TAS≥0,5g/l), embora a percentagem de infratores com TAS≥1,2g/l, tenha aumentado 11,1% no mesmo período.
Quanto aos efeitos mais nefastos da condução sob o efeito do álcool, o
estudo lança um alerta: os acidentes em que pelo menos um dos condutores apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a
0,50g/l, apesar de representaram no período em análise apenas 6% do
número total dos acidentes, causaram mais de um quinto (20,9%) do número global de mortes;
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B O EFEITO DO
ONSÁVEL POR
QUINTO DAS
A ESTADA
Em 2019 a maior incidência da TAS≥0,5g/l observou-se nos grupos dos
condutores de idade igual ou superior a 50 anos (29,3%), e a taxa de infratores mais elevada verificou-se nos condutores com idade igual ou superior a 50 anos e nos jovens de 21 a 29 anos (ambos com 2,0%).
Do Relatório de Exames Toxicológicos, elaborado com base nos resultados de quantificação da taxa de álcool no sangue, rastreio e confirmação
de substâncias psicotrópicas, realizadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I.P, destacam-se, entre outras conclusões,
o facto de, em 2019, 37,0% dos condutores autopsiados terem taxas de
álcool no sangue iguais ou superiores a 0,5g/l (+6,2 p.p. face a 2018);
13,3% dos condutores autopsiados revelaram a presença de substâncias
estupefacientes ou psicotrópicas (+1,7 p.p. face a 2018). A informação
contida nos referidos relatórios destina-se a todas entidades, que no
exercício das suas atividades podem ter um papel ativo no combate a
este problema de nefastas consequências, e também a todos os cidadãos, para que cada um possa contribuir de forma mais esclarecida e eficaz para a segurança rodoviária, que também é saúde pública. A responsabilidade partilhada é o caminho para o alcance de um sistema de mobilidade rodoviário seguro rumo à Visão Zero, em que todos escolhem
dar prioridade à vida.
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ENTREVISTA: ELÍSIO BARROS

CENTRO JOVEM TEJO NA IMINÊNCIA
DE FECHAR PORTAS
ra” (política de terra queimada) ou então como humanistas dizer “ não podemos deixar cair uma resposta única da qual o nosso país se serviu ao
longo de mais de três décadas”
A comparticipação inerente a essa convenção com o Estado é paga a 80
ou 100%?
EB – Teoricamente, existe uma obrigação por parte da estrutura familiar
de comparticipar nos internamentos de cada um dos pacientes, sendo
que a mesma atinge 20%. Sendo que o tipo de utentes que as comunidades terapêuticas admitem são caracterizados habitualmente pela condição de sem-abrigo ou por possuírem fracos recursos económicos, pelo
que não têm forma de comparticipar com esses 20%. Normalmente, socorremo-nos da Segurança Social e nós próprios tratamos de todo o processo para procurarmos essa comparticipação de 20%, sendo que o ministério da saúde, através das ARS, comparticipa apenas com 80%. A verdade é que nem sempre conseguimos os restantes 20%...como diria uma
amigo “será possível só tratar/recuperar 80% de uma pessoa?”
O futuro de mais de três dezenas de cidadãos, entre utentes e equipa profissional da Associação Centro Jovem Tejo, têm o futuro seriamente em
risco. Dificuldades financeiras resultantes do subfinanciamento da estrutura por parte do Estado estarão na origem de uma situação considerada
por Elísio Barros, presidente da instituição, como insustentável. Falamos
de uma instituição que oferece a valência de comunidade terapêutica
(convencionada com o Estado), a qual acumula 31 anos de existência e
serviu, na sua génese, esse mesmo estado sem qualquer financiamento…
Hoje, com comparticipações por atualizar desde 2008 e um quadro agravado pela situação de pandemia, o técnico que ajudou a refazer tantas vidas vê-se na iminência de, como técnico e presidente, enviar muitas outras para a “rua”… Atenção, senhores decisores políticos!
31 anos após tanto trabalho em prol da defesa e promoção dos direitos
dos cidadãos e do tratamento e reabilitação de pessoas que usam drogas a que se deve este previsível encerramento das vossas instalações?
Elísio Barros (EB) – Por várias razões, a situação financeira da instituição
tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Como todos sabemos, os colaboradores que temos têm vencimentos, os quais são anualmente atualizados e, com a mesma receita que tínhamos em 2008, temos que fazer
face aos custos atuais, o que tem vindo a dificultar, de ano para ano, a
manutenção do funcionamento da instituição. Temos vindo a tentar socorrer-nos, a cortar no que é possível – o que não se aplica aos vencimentos dos nossos profissionais nem à alimentação e bem-estar dos
utentes – mas chegámos a uma situação em que os custos, também inflacionados por esta pandemia, “treparam” muito significativamente, sendo que a receita se mantém inalterada… Somos uma instituição relativamente pequena, com 25 camas e apenas 21 convencionadas com o Estado e, portanto, a receita não é muita. Neste momento, estamos a sofrer
perante um sufoco do qual é muito difícil sair. Naturalmente, socorremo-nos da sociedade civil, pedimos às autarquias e a várias entidades que
nos fossem apoiando para conseguirmos sobreviver, mas os apoios que
recebemos não satisfazem as necessidades. Neste momento, não temos recursos financeiros para fazermos obras de requalificação, nem
para proceder a melhorias ou contratar o número de pessoas que seriam
desejáveis. Poderão sempre dizer “quem não tem unhas não toca guitar-

Se não tiverem uma ocupação de 100% das camas, quem suporta os
custos relacionados com a equipa técnica?
EB – Sendo evidente que somos adeptos das equipas fixas porque a experiência adquirida resulta numa mais-valia para todos nós, infelizmente,
temos que ir fazendo contratos a prazo e dispensar colaboradores em
função do número de utentes que temos. Nesta altura, o Centro Jovem
Tejo está a funcionar nos limites porque temos vindo a dispensar alguns
colaboradores à medida que acabam os contratos, porque não temos
condições para continuar a pagar. Para os 25 utentes, teria em média 10
a 12 monitores e, nesta altura, estamos com seis porque não temos suporte financeiro para lhes pagar. Mais: muitas das admissões de colaboradores que fizemos este ano foi a recibos verdes porque não temos a garantia da manutenção do número de utentes de um mês para o outro. E
como o ministério da saúde apenas nos paga em função da responsabilidade que nos atribui e da ocupação das camas, isto cria-nos uma situação única no nosso país. Na Segurança Social, nas unidades de cuidados
continuados, entre outras, isto não se passa: há um acordo tripartido entre a saúde, a Segurança Social e a instituição com a atribuição de um valor fixo para o funcionamento da comunidade e cabe depois às três instituições irem ocupando as camas ao longo do tempo. Parece pois que de
países diferentes se trata. Por um lado serviços públicos que apoiam integralmente instituições sociais que respondem a pessoas das várias
idades (Segurança Social), por outro lado serviços públicos que apoiam a
80% cada um dos utentes e em função da ocupação das camas, sendo
que as Instituições que os tratam nem sequer são minimamente apoiadas.
O que oferecem atualmente quando abrem as portas ao tratamento aos
vossos utentes?
EB – Pela minha experiência de quase 32 anos, em muitas situações,
posso dizer-lhe que as pessoas que vamos admitindo têm alguma dificuldade em ir a casa ou ter alta porque se sentem aconchegados, bem tratados e com as condições que nunca tiveram no exterior, nomeadamente
todas as refeições diárias a tempo e horas e o aconchego dos técnicos e
monitores que os vão tratando e fazendo cumprir um programa terapêutico de reabilitação para cada um deles. É isto que os mantém na institui| 14

ção. Para nós, é uma machadada termos eventualmente que encerrar a
instituição. Mas chegámos a um limite insustentável e não quero pensar
que terei que voltar às origens, a 1989, em que eu e um companheiro fazíamos de técnicos e monitores e assegurávamos o funcionamento da
comunidade durante 24 horas por dia porque ainda não tínhamos acordos nem convenções. Nesta altura, com licenciamentos e convenções,
parece-nos uma injustiça total termos que fazer cortes na quantidade de
colaboradores ou em coisas básicas, como um passeio ou a compra de
um gelado… Tivemos que reduzir as despesas ao mínimo dos mínimos e,
mesmo assim, continuamos a acumular saldos mensais negativos. Com
dificuldades em pagar vencimentos, em pagar despesas correntes de
luz, água, comunicações, alimentação, higiene e outros, acrescentam-se
também as dificuldades em pagar os impostos às Finanças e Segurança
Social, sendo que esta última e no caso de não pagarmos a tempo e horas, nos bloqueia as ditas declarações de não dívida, que nos permitiriam
muitas vezes obter apoios de outros organismos, sendo que desta forma
ficamos completamente bloqueados. Não temos dinheiro para pagar e
também não podemos receber por falta de pagamento das obrigações
fiscais (TSU e IRS).
Como sabemos, a pandemia que atravessamos resultou em despesas
acrescidas para instituições como a vossa, quer no que concerne ao
funcionamento das equipas, quer no que toca à aquisição de materiais
de proteção… Quem suportou esse ónus?
EB – Resposta muito direta: as próprias comunidades terapêuticas. Uma
ou outra, eventualmente, tiveram apoio de autarquias, ainda que pontuais
e escassos. O investimento que fizemos em equipamento para proteção
dentro da instituição foi muito significativo até agora. As máscaras são
trocadas com muita frequência, quando fazemos admissões, o utente
tem que ficar em condições únicas, com a utilização privativa de um
quarto e casa de banho, mesmo que entre com teste negativo… Se já era
difícil funcionarmos normalmente em janeiro e fevereiro, a partir de março começou a tornar-se praticamente impossível. Os nossos fornecedores têm tido a maior consideração por nós mas não sei quando poderemos pagar tudo aquilo que continuaram a fornecer-nos ao longo destes
meses.
Ao longo da última década encerraram atividade mais de 20 comunidades terapêuticas… O Centro Jovem Tejo pode ser a próxima… Existirão
culpados?

EB – Claro que existem culpados… Acho que somos todos um pouco, começando pelas próprias comunidades terapêuticas, que sempre foram
tratando as coisas com luvas e nunca foram entidades reivindicativas.
Parece-me que fomos sempre tendo alguma esperança que de que as
coisas se resolveriam… Mas adiámos 12 anos esta situação e não é possível viver-se hoje com os valores de 2008. É evidente que também existem culpas dos responsáveis pela área… Fomos chamando a atenção do
Sicad para a necessidade da atualização dos valores, pelo que nos dizem
o Sicad também alertava o Ministério da Saúde e foram-nos sempre
criando esperanças de que os valores das comparticipações seriam ajustados, o que nunca se verificou. Diria que, a haver culpas, as mesmas são
repartidas mas, sinceramente, a nós, Centro Jovem Tejo, pouco nos importa quem é o culpado. Importa-nos saber se há vontade política e técnica para responder a este tipo de população. Estamos disponíveis para
continuarmos a prestar um serviço que foi orgulho nacional por ter um
reflexo internacional e, nesta altura, estas instituições que muito colaboraram nesta imagem internacional que Portugal tem, veem-se mal tratadas e com o menino nas mãos, sem saber o que terão pela frente. Naturalmente, com os utentes que o Centro tem, não terei alternativa a não ser
encaminhá-los para outras estruturas, se vagas existirem. É todo um investimento de três décadas, em pessoas, recursos e tempos, que se desperdiça, com a falta de apoio de quem tem responsabilidades neste país.
IDT, Sicad, ARS… O que representaram estas alterações para o atual estado de comunidades como a vossa?
EB – Enquanto tivemos o IDT, que era um organismo único, que supervisionava, orientava, pagava e fiscalizava, as coisas iam correndo minimamente bem… entretanto, ficámos espartilhados entre diversos organismos: temos o Sicad, que nos dá a orientação técnica e celebra os protocolos de cooperação, temos as cinco ARS, que parecem representar cinco países diferentes porque cada uma tem a sua política, e temos ainda
as regiões autónomas. Como se isto não bastasse, temos também a Entidade Reguladora da Saúde, a ASAE, o Instituto de Gestão do Ministério
da Saúde…
As Comunidades Terapêuticas têm um modelo de funcionamento que
não se coaduna com o espartilhamento a que as querem sujeitar. Só um
organismo único poderá ser o parceiro privilegiado desta área da Saúde,
com a possibilidade deste próprio se socorrer de um dos outros, em função das necessidades. Como poderia toda esta dispersão não resultar
em orientações contraditórias?
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ENTREVISTA: EDUARDO VITOR RODRIGUES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA:

“IMPORTA ASSUMIR NOVAS RESPOSTAS DA
POLÍTICA SOCIAL LOCAL COMO FORMA DE
ADEQUAÇÃO ÀS NOVAS PROBLEMÁTICAS”
social, na vacinação e medicamentos, apoio as pessoas com deficiência às IPSS, apoio económico a estudantes do ensino superior . Criamos ainda o Observatório Social de Gaia, uma estrutura municipal de
natureza consultiva que, sem prejuízo do funcionamento e atividade
normal da Câmara, promove, monitoriza e difunde o estudo e o conhecimento técnico e científico, bem como toda a informação estrategicamente relevante para o desenvolvimento sustentado e sustentável
do tecido económico e social do concelho, no quadro da prossecução
das atribuições do município e das relações institucionais em rede, visando, entre outros, a criação das melhores ferramentas de diagnóstico.
A crise dos últimos anos fez emergir um conjunto de grupos sociais e
agregados com novas formas de empobrecimento e novos modelos
de vulnerabilização social, outrora classes médias (classes médias-médias ou classes médias-baixas), cujas realidades, modos de vida e
perceções subjetivas da pobreza são substancialmente distintas das
velhas formas de pobreza vivenciadas ao longo de décadas em Portugal.
Importa, pois, assumir novas respostas da política social local, como
forma de adequação às novas problemáticas sociais, complementando as tradicionais formas de respostas sociais aos processos e aos
mecanismos de vulnerabilização social que mantêm as dinâmicas tradicionais e associadas ao conceito de “velha pobreza”.

Que principais problemáticas enfrenta o município no âmbito do
diagnóstico social?
Eduardo Vitor Rodrigues (EVR) - O Programa Municipal de Ação Social, denominado Gaia+inclusiva, foi criado em 2015 e visou responder, de forma integrada, à multidimensionalidade dos problemas sociais do concelho, das famílias e dos grupos mais desfavorecidos. Ao
mesmo tempo, criou um leque de respostas sociais para as classes
médias, em problemáticas concretas, abrangendo diversos eixos prioritários de intervenção, como resposta às
dificuldades financeiras da população e apoio na resolução de problemas de sobre-endividamento
de situações de carência económica, procura de emprego e formação profissional, através de atendimento, orientação e encaminhamento profissional, mas igualmente do apoio direto a famílias com filhos em idade escolar; no apoio ao arrendamento, à execução de
obras em habitações degradadas e resposta a pedidos de habitação

Ainda no âmbito da ação social, mas igualmente da cidadania, destaca-se um projeto capaz de potenciar democracias participativas, o
Meu Bairro Minha Rua. Em que consiste e que resultados tem de permitir alcançar?
EVR - O Meu Bairro, Minha Rua é um projeto da Câmara Municipal de
Gaia que visa contribuir para a criação de uma nova forma de viver em
comunidade, através de um trabalho muito próximo com as pessoas,
as famílias e as instituições, procurando garantir que as suas preocupações sejam sinónimo de um processo de revitalização permanente
e participado por todos.
Este projeto integra duas áreas de intervenção que, embora distintas,
são inevitavelmente indissociáveis: a área de natureza material, que
engloba pequenas obras nos espaços públicos e a área de natureza
relacional, que promove a coesão social e visa a criação de vínculos
de confiança entre os cidadãos e as instituições.
Em articulação com os diferentes serviços do município, e tendo
como âncora a proximidade com as escolas, são sinalizadas algumas
zonas do concelho com maior necessidade de intervenção, nomeadamente intervenções pontuais, que resultam numa melhoria do espaço
público e consequentemente no fortalecimento do sentimento de pertença.
Na fase piloto, o projeto já foi implementado no quarteirão da biblioteca municipal, e agora está a ser alargado a três novas zonas do concelho: quarteirão do Cedro, quarteirão de Quebrantões e quarteirão de
António Sérgio. Nesta primeira fase, todos os interessados são convidados a responder a um questionário que está disponível no site institucional da Câmara Municipal. A recolha de contributos é fundamental
para a identificação de microproblemas com grande impacto na vida
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das pessoas que vivem ou usufruem dos espaços. O projeto é
desenvolvido com base na metodologia UBUNTU, um projeto intergeracional que promove a coesão
social.
Neste trabalho de índole social,
mas igualmente de saúde, a autarquia conta com diversas instituições locais e uma forte tradição associativa. Que importância
atribuem ao trabalho em rede com
estas instituições?
EVR - O modelo de políticas sociais foi sendo assente numa articulação com instituições da sociedade civil, ora mais recentes, ora mais tradicionais. As Misericórdias assumiram papéis relevantes na saúde, as cooperativas assumiram desígnios na área da habitação, as mutualidades avançaram em domínios da saúde e farmácia, as IPSS em geral foram alargando áreas de
influência nos domínios da ação social, do atendimento e acompanhamento de situações de risco, da infância e da velhice. Ou seja,
construiu-se um modelo de Estado cujas políticas públicas foram sendo reforçadas ao mesmo tempo que se intensificavam os modelos de
contratualização com as instituições da economia social. Emergia, assim, um modelo de welfare mix, assumindo as debilidades do Estado
para promover sozinho os modelos de política social e as virtualidades das redes de “solidariedade” com instituições da economia social.
Este modelo teve, desde logo, a virtualidade de assumir as potencialidades de um modelo descentralizado e local de respostas sociais, enquanto criava redes de relações locais potenciadoras de recursos importantes.
O próximo debate será sempre sobre as formas rigorosas, democráticas e descentralizadoras de trabalho social, reconhecendo a aplicação do princípio da subsidiariedade também às políticas sociais e ao
seu fortalecimento.
Foi este o mote para o trabalho de parceria, de rede e de horizontalidade institucional em que se inspirou o programa municipal de educação (na sua vertente de atividades extracurriculares e na sua vertente
de apoio nas deficiências) e o programa municipal da ação social.
A agenda de desenvolvimento Gaia-2030, assente na Agenda do Desenvolvimento Sustentável da ONU, projeta desafios e a implementação de várias respostas estratégicas. Que respostas está a implementar a autarquia e que outras estão previstas?
EVR - 2030 é amanhã. Importa começar desde já, seja no âmbito das
responsabilidades municipais, seja no âmbito das funções metropolitanas, a preparar os estudos, argumentos e parcerias para lutar pelo
melhor e mais justo financiamento para o novo quadro comunitário,
seja a propósito do Plano Nacional de Investimentos, seja a propósito
dos Planos regionais. O município de Vila Nova de Gaia, consciente
das suas responsabilidades e da importância do seu exemplo (é o terceiro município mais populoso de Portugal), assumiu a necessidade
de criar um consistente quadro concetual que balize as suas ações e
medidas, evitando o seu caráter avulso e casuístico e dando-lhes, ao
invés, um conjunto estruturado de referências estratégicas e desenvolvimentistas. Esta Agenda Gaia-2030, de caráter plurianual e estruturante, foi criada após intenso diálogo institucional e participação cidadã, resultando numa matriz de ações municipais aprovada no executivo municipal por unanimidade e transformando-se para a nossa
candidatura, que a concebemos e a apresentamos como mote da nossa gestão, como um elemento orientador, concetual e estruturado, no

presente e no futuro, de planeamento do processo de desenvolvimento
sustentável que preconizamos.
Identificamos, desta forma, os seguintes eixos: Educar, assegurar
oportunidades de aprendizagem e
uma educação de qualidade, bem
como estratégias de formação ao
longo da vida; Cuidar, contribuir para
a melhoria dos cuidados de saúde
para todos, cuidados primários, paliativos e continuados; Promover,
aplicar políticas eficazes de emprego e de investimento, bem como de
promoção das capacidades e da formação; Inovar, promover intervenções na área da inovação social para as pessoas; Criar, garantir o
acesso à cultura, ao lazer e ao desporto para todos; Proteger, assegurar o cuidado pela natureza e pelo bem-estar de todos; Relacionar, fortalecer a cidadania, as parcerias e os laços da sociedade civil; Informar, promover políticas de transparência e acesso pleno à informação; Crescer, assegurar um desenvolvimento económico estrutural e
sustentável; Integrar, promover uma política integrada para a mobilidade.
Estes são, em jeito de nota final, apenas alguns dos elementos programáticos e de projetos municipais que importa assumir, agora que o
Município respira melhor e está fora das amarras do endividamento
excessivo.
Que objetivos visa a autarquia alcançar através da candidatura a Capital Europeia da Juventude?
EVR - Numa perspetiva inclusiva, multicultural e de defesa dos direitos dos jovens, decidimos avançar com uma candidatura a Capital Europeia da Juventude em 2024 que será formalizada no final do presente ano de 2020. De forma prática, o nosso caminho teve início a 11 de
dezembro de 2018, com a apresentação da visão #Gaia2024. Numa
cerimónia que foi presidida pelo secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, João Paulo Rebelo, apresentamos as linhas orientadoras
da nossa candidatura. Sempre pensada pelos jovens, com os jovens e
para os jovens. De facto, nada é feito em Gaia em termos de políticas
de juventude sem o contributo dos jovens. Queremos ser um polo de
convergência à escala nacional e lusófona, potenciando o território, a
língua portuguesa e os jovens que compõem tão vasto universo.
Em março de 2019 escrevemos um novo capítulo da nossa história,
com a realização de uma Assembleia Zero que reuniu diversos agentes do concelho e onde foram deixados preciosos contributos. Depois,
no seguimento, realizamos sessões de empoderamento dos jovens
com o intuito de os capacitar e preparar em torno do nosso propósito
de candidatura.
A nível internacional, a Comissão Europeia já nos contactou no sentido de saber mais informações sobre o nosso projeto, tendo em vista
publicações técnicas que sirvam de referência a outras cidades. Fazemos parte da equipa nacional de trabalho do projeto «Europe Goes Local»; estamos como embaixadores no projeto da Plataforma Europeia
para a Mobilidade no Domínio da Aprendizagem; participamos no
Edu4Europe – um projeto de promoção da cidadania, da democracia e
da identidade europeia. Seja como for, queremos mais e melhor. Estamos a estudar parcerias internacionais que permitam a potenciação e
a capacitação dos nossos jovens. E queremos que a candidatura não
seja um fenómeno casuístico: esta onda imparável de políticas de juventude será perpetuada para além de 2024, sempre com os jovens
como principais emissores e destinatários.
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ENTREVISTA: ISABEL ALDIR, DIRETORA DO PROGRAMA NACIONAL PARA AS HEPATITES VIRAIS

“A PARTIR DA DESCOBERTA, COMEÇOU
A FAZER-SE UM PERCURSO QUE
PERMITE A CURA DE UMA ELEVADÍSSIMA
PERCENTAGEM DE PESSOAS”
Que importância representará para os profissionais que intervêm nesta área a atribuição do Prémio Nobel aos três cientistas que
descobriram o tratamento para o vírus da
Hepatite C?
Isabel Aldir (IA) – Imensa… porque veio, uma
vez mais, chamar a atenção da população
para a importância que esta doença tem. Reconhecê-lo é sempre muito útil para quem
trabalha na área, no terreno, diariamente. É
um corolário… é termos a certeza de que
esta descoberta veio tornar possível a gestão e seguimento destes doentes. Antes
desta descoberta, falávamos em Hepatite
não A não B, tal era o desconhecimento. Tínhamos a evidência de que deveria ser uma
infeção viral, mas não conhecíamos o agente e, a partir da descoberta, começou a fazer-se um percurso que culminou com estes
novos fármacos, extraordinariamente eficazes e que já permitem a cura de uma elevadíssima percentagem de pessoas.
Que diagnóstico faz da situação em Portugal?
IA – Temos, fundamentalmente, todas as
pessoas que sabem que vivem com esta
doença tratadas ou em processo de tratamento, a iniciarem-no ou a completarem-no.
Temos uma percentagem de pessoas que,
embora saibam que tem esta doença, ainda
não estão ligadas aos cuidados de saúde, o
que se deve a diversos motivos, sendo talvez o mais importante o facto de serem pessoas com outras situações de saúde, com vidas menos estruturadas e, como tal, não
consideram a Hepatite C uma prioridade. É
algo que temos de ter presente e tratar de
uma forma particular. Depois, temos a situação dos que vivem com a doença sem o saber. No que concerne à Hepatite C, temos de
trabalhar nestes dois eixos, continuando a
promover o rastreio e o diagnóstico, para
que as pessoas fiquem conhecedoras da situação e trazê-las para os serviços de saúde;
relativamente às que, por razões várias, não
vêm aos serviços de saúde, fazer com que
estes serviços cheguem até elas…
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Essas dificuldades que enumera dificultam o atingimento das metas
definidas pela OMS?
IA – Em termos teóricos, sim, são obviamente obstáculos para que se
atinjam as metas. Mas, ao estarem identificados, são passíveis de
criação de estratégias e de pensarmos em modelos organizacionais
diferentes, por forma a que consigamos ultrapassar estes constrangimentos e atingir as metas. No global, creio que se continuarmos a fazer o trajeto que temos vindo a fazer nos últimos anos, com o envolvimento e muita vontade por parte de todos, teremos as condições reunidas para atingirmos o que nos propusemos.
Muitas equipas de profissionais que intervêm no terreno referem excessivas barreiras, sobretudo no que concerne à disponibilização do
medicamento nas farmácias hospitalares… Por que razão ainda persiste esta burocracia e estes atrasos?
IA – Quando tomamos decisões como a que foi tomada há uns anos
atrás, de tratar todas as pessoas, de promover rastreios, de fazer um
investimento nesta área tão importante quanto o que está a ser feito,
temos que ter também ferramentas que nos permitam avaliar se esse
investimento representa retorno para a saúde, não só dos próprios,
como para a sociedade. Teve de ser criada uma forma, sem grandes
complicações, de medir o retorno desta decisão, algo que se prende
hoje com o que as pessoas percecionam como burocracia. De facto,
temos um doente identificado e há esse passo, que é entendido como
burocrático, que consiste no pedido de medicação para aquela pessoa em concreto. Mas, ao fazê-lo, estamos a garantir, por um lado, que
teremos dados que nos permitirão monitorizar a resposta do tratamento e, por outro, a capacidade de haver uma negociação centralizada da tutela com as entidades que têm estes medicamentos, o que
fez, no início, que o preço que todos nós pagamos pelo tratamento
destes doentes fosse substancialmente diferente. Portanto, aquele
que é entendido como um passo burocrático, na realidade, não pretende de maneira nenhuma dificultar o acesso ao tratamento mas antes
garantir que há o máximo de condições que favoreçam uma negociação centralizada para a aquisição destes medicamentos e um menor
custo para o estado e, por outro lado, garantir que conseguimos avaliar resultados destas decisões e prestar contas perante todos os cidadãos. Dir-me-á que isso implica que determinado doente não inicie
a medicação no dia em que vem à consulta e que terá que vir uma segunda vez para levantar a medicação… Sim, é verdade, mas não podemos ignorar que, felizmente, a Hepatite C, doença com evolução crónica, não representa prejuízo para a pessoa se começar a medicação de
hoje a uma semana ou a um mês… Como em tudo na vida, temos de
pesar prós e contras e, se não houvesse este passo, não conseguiríamos provavelmente aferir a atual taxa de eficácia. Porque estabelecemos a necessidade de se fazer este pedido e depois colocar o resultado do tratamento, conseguimos hoje saber com exatidão quantos tratamentos foram pedidos, quantos doentes foram tratados, quantos
concluíram o tratamento e a taxa de sucesso…

hospitalar visa ainda estudar e definir a melhor opção de tratamento
para aquele doente em concreto. Segue-se um pedido de exames
complementares e, depois de uma segunda consulta, esta equipa médica / doente tem toda a informação reunida, permitindo adotar a melhor opção. Segue-se então o pedido, por parte do médico, dessa medicação, aspeto que há pouco me indicava ser referido por muitos
como um passo burocrático e, quando se verificar a aprovação, o
utente está em condições de começar a terapêutica. Agora, neste espaço, tudo pode correr de uma forma célere, dependendo também da
capacidade de cada instituição. Uma poderá marcar a primeira consulta com um prazo de uma a duas semanas e outras poderão não estarão a conseguir assegurá-lo… temos os exames complementares… e
outros tempos que se somam e que deveríamos tentar abreviar o máximo possível, permitindo que a pessoa, depois de diagnosticada, comece tão cedo quanto possível o tratamento. Fala-me num ano… Não
é obviamente o ótimo. Gostaria que todo o processo fosse bastante
mais célere. Como dizia há pouco, felizmente, não haverá grande prejuízo para as pessoas porque a Hepatite C tem, por si própria, uma
evolução ao longo de mais de 20 anos… Mas é óbvio que seria ótimo
se conseguíssemos fazer este percurso a uma velocidade mais rápida, desde que segura.
Como avalia o trabalho desenvolvido até ao momento pelos profissionais nesta área, em que as equipas que estão na rua constituem
um importantíssimo contributo à resposta global e humanizada a
esta problemática?
IA – Avalio-o como um trabalho excelente, exemplar e até para ser replicado em outras áreas, não exclusivas da saúde, porque envolve
muita complementaridade e estabelecimento de parcerias, domínio
que confesso que gostaria de ver ainda mais amplificado e replicado.
A equipa de cuidados formais e informais de saúde consegue, em estreita articulação, chegar a todos os territórios e pessoas e garantir
que tratamos todos da mesma maneira, o que é fundamental nestas
áreas. Avalio-o como um exemplo de boa prática, a ser cada vez mais
replicado.
E o que faltará então fazer?
IA – Falta avançar muito em termos de estratégias de micro eliminação, particularmente em populações mais difíceis e que não estão tão
ligadas aos sistemas de saúde. Temos de perceber que são os sistemas de saúde que têm de aproximar-se destas pessoas e não o contrário. Temos também de continuar a insistir no diagnóstico, rastreio e
prevenção, uma dimensão que tem de estar sempre presente. Sim, temos de tratar quem vive com a doença, de diagnosticar todos, mas
continuar sempre a prevenir a ocorrência de novas infeções. Só conseguindo trabalhar estes três eixos teremos sucesso.

Ainda assim, e corrija-me se estiver errado, há referências a demoras
de seis meses a um ano para integrar um tratamento de demora três
meses a demonstrar eficácia…
IA – Falemos do percurso que a pessoa tem que fazer para ter acesso
ao tratamento, sendo que, como em tudo, poderá haver vias que funcionem mais rapidamente e outras em que o “trânsito” seja mais lento:
em primeiro lugar, a pessoa faz um teste de rastreio ou de diagnóstico
que revela se é portadora deste vírus; se for, é referenciada para uma
consulta de especialidade, que pode ser na área da Gastrenterologia e
Hepatologia, da Infeciologia ou da Medicina Interna, onde é feita uma
avaliação mais fina em que se caracteriza a Hepatite C, o grau de fibrose de fígado e eventuais outras manifestações noutros órgãos. Há
que recordar que a Hepatite C é uma doença sistémica… Esta consulta
| 19

ENTREVISTA: FILIPE CALINAS, PRESIDENTE DA APEF (ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O ESTUDO DO FÍGADO)

DESCENTRALIZAR AS
CONSULTAS PARA MELHORAR
O ACESSO À SAÚDE
Recuando na história, recordo que só em 2002 se realiza em Portugal o
primeiro encontro internacional dedicado à temática da Hepatite C…
FC – Em 1999, fez-se em Portugal o designado primeiro consenso da
Hepatite C, que reuniu dezenas de médicos portugueses. Muitos de
nós participámos em reuniões internacionais logo no inicio dos anos
90. Em 1992, começámos a ter a possibilidade de testar os nossos
doentes. Não recordo se a primeira reunão internacional em Portugal
foi em 2002...mas é um dado irrelevante.

O Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia foi atribuído a três cientistas, Harvey J. alter, Micchael Houghton e Charles M. Rice, pela descoberta do vírus da hepatite C Que importância atribui a esta descoberta, que abriu novos horizontes e uma nova era no tratamento da
infeção pelo vírus da Hepatite C?
Filipe Calinas (FC) – Este é um Prémio Nobel muito maduro e acaba por congratular toda a gente que, durante mais de 30 anos, se
dedicou à Hepatite C… Não falo apenas pelo reconhecimento formal, como é o caso destes investigadores que muito merecem,
mas também pela possibilidade de esta descoberta se tornar útil.
Só mais de 30 anos depois da identificação da Hepatite C há um
Prémio Nobel porque só atualmente somos capazes de conseguir a
eliminação de uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo. Ou seja, pouco sentido teria a identificação do vírus sem todos
os avanços conseguidos nos últimos dez anos e que tornam possível tratar com reconhecida eficácia a Hepatite C e possibilitar a sua
eliminação. Como não era possível atribuir o Prémio Nobel a toda a
gente, fez todo o sentido atribuí-lo a três investigadores que, em
momentos e laboratórios distintos, estão na génese da identificação de um vírus capaz de provocar uma doença que evolui para a
cirrose e, consequente, carcinoma hepatocelular. Doutro modo,
esta atribuição do Prémio Nobel representa, também, o reconhecimento da importância da Hepatite C, enquanto doença e questão
de saúde pública a nível global.

A Hepatite C surge entre a Hepatite não-A, não-B, pode explicar um
pouco a história?
FC – Vou contar uma história curiosa: em 1986, no meu exame de medicina do ano de licenciatura, fui questionado quanto à hepatite não-A,
não-B… era aquela que, passados alguns anos, identificaríamos como
sendo associada em cerca de 95% dos casos à hepatite C. Na altura
era quase uma curiosidade. Antes do reconhecimento do vírus da Hepatite C, era incomum diagnosticar a hepatite não-A, não-B. Quando
começámos a testar o muitos doentes, até então rotulados de de
doença hepática alcoólica, verificávamos que tinham o anticorpo da
Hepatite C. A Hepatite C veio ocupar um espaço para o qual, anteriormente, não encontrávamos uma causa. Acontece que, em Portugal,
quando começa a ser mais pertinente a hepatite não-A, não-B, ou seja,
a Hepatite C, associada ao boom do uso de drogas injectáveis, já nós
tínhamos os meios para a diagnosticar.
Entretanto, apesar de muitos utilizadores de drogas já não correrem
tantos riscos face aos programas implementados, isso não parece
significar que não tenham Hepatite C…
FC – Não significa, mas, de acordo com os últimos relatórios do SiCAD, a prevalência da infeção da Hepatite C entre utilizadores de drogas tem vindo a decair, o que terá muito provavelmente a ver com o
facto de se usar menos drogas injetadas, particularmente de heroína.
Por outro lado, os programas de troca de seringas, quer os programas
de substituição opiácea, têm também contribuído para esse desígnio.
Essa questão remete para um trabalho desenvolvido no país por profissionais ao serviço de ONG, nomeadamente de equipas de rua, que
desenvolvem um contacto de grande proximidade com esta população. Em que medida poderá este Nobel resultar num maior reconhecimento e valorização do trabalho desses profissionais?
FC – Creio que este Nobel é interessante para demonstrarmos aos decisores políticos a importância que o tema tem, não só para a atuação
a esse nível, mas igualmente para a ação global quando pretendemos
que vingue em Portugal um plano que conduza à eliminação da Hepatite C, como o recomendado pela OMS. Este prémio é bom para todos
nós, no sentido de que todo este esforço extensivo pelo combate à
Hepatite C é algo reconhecido como importante. Creio que isto inte| 20

ressa a todos os que se interessam em eliminar a Hepatite C e não
apenas àqueles que se dedicam às populações mais vulneráveis.
Quando a DGS ficar desocupada do Covid, este é um bom início de
conversa: o assunto até mereceu um Prémio Nobel…
E será possível, como muitos advogam, levar esses recursos habitualmente ligados à medicina dos hospitais à rua, onde também intervêm equipas de saúde?
FC – Seguramente que é e temos exemplos, como o protocolo existente entre o GAT e o hospital onde exerço. Acrescento que muitos clínicos têm esse interesse, que resulta em podermos descentralizar as
consultas e levá-las, numa perspetiva de proximidade, aos locais onde
essas populações vulneráveis se encontram, nomeadamente através
destas ONG, que têm maior acesso aos doentes ou de algumas outras
entidades da dependência dos governos, como as equipas de tratamento. Tudo isto é possível, não pode é depender do voluntarismo ou
de incentivos individuais ou pontuais. Tem que haver uma vontade política que organize, motive e decida que vai ser assim. Isto tem que ser
integrado, como qualquer outra atividade.
Entretanto, assistimos a grandes dificuldades, nomeadamente na intervenção em meio prisional…
FC – Creio que a população prisional não é a mais difícil. Sabemos
onde está a população, é mais fácil promover a adesão ao tratamento
e até já temos um enquadramento legislativo quanto ao funcionamento da intervenção… Esta pandemia veio atrapalhar, nomeadamente a
deslocação dos médicos aos estabelecimentos prisionais mas, antes
desta pandemia se instalar, já alguns estabelecimentos prisionais e

hospitais estavam a intervir em parceria neste âmbito… Creio que a
maior dificuldade se prende com as populações mais vulneráveis,
mais desfavorecidas e excluídas, que vivem em más condições económicas e sociais e que têm muitas barreiras à deslocação aos hospitais. Falamos de sem-abrigo, de pessoas que não têm dinheiro, que
não têm literacia ao nível da saúde e outros… aí sim a situação é complicada… Às prisões, diria que a solução já chegou.
Quanto à meta relacionada com a erradicação, definida pela OMS…
Um planeta, várias velocidades, utopia...?
FC - Não falemos de erradicar, mas antes de eliminar, até porque os termos, epistemologicamente, têm significados diferentes. Quando a OMS
define como objetivo eliminar propõe reduzir a infeção a números que
deixem de constituir uma preocupação de saúde pública. É um objetivo
ao alcance dos países desenvolvidos, mas mais distante dos menos desenvolvidos… é fácil perceber que apenas depende da ajuda dos primeiros, mas, como muitas outras coisas, é algo que não creio que vamos
conseguir tão precocemente. Quando a OMS define metas como estas
para a Hepatite C, está a colocá-la por exemplo ao nível de importância
de uma malária ou tuberculose, que estão há décadas para eliminar. É
uma utopia almejarmos eliminar a Hepatite C nos países com baixos recursos, onde ainda temos guerras, fome e tantas outras carências. Penso
que a OMS, quando definiu essa base de objetivos, não estava propriamente a preocupar-se com os países mais desenvolvidos, mas sim em
potenciar a partilha destes com os que, sozinhos, não atingirão esse desígnio. É utópico pensar atingir esse desiderato, mas é também mais
uma chamada de atenção para a importância da Hepatite C e para a necessidade de os países ricos ajudarem os pobres.
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CLÁUDIA DELGADO, DIRETORA MÉDICA FÍGADO

CREATING POSSIBLE –
A CURA DA HEPATITE C

A identificação do vírus da hepatite C em 1989, pelos recém galardoados
pelo prémio Nobel (investigadores Harvey J. Alter, Michael Houghton e
Charles M. Rice) marcou o início de um caminho de investigação na área
do tratamento desta forma de hepatite crónica, de evolução insidiosa e
progressiva que até então era designada hepatite não-A, não-B.
Dada a sua vasta experiência e conhecimento em medicamentos antivirais, a Gilead também decidiu empreender este caminho.
Desde a sua fundação em 1987 na Califórnia, que a Gilead se tem focado na procura de soluções inovadoras para transformar e melhorar
a qualidade de vida de pessoas com doenças potencialmente fatais.
Ao longo de três décadas a Gilead disponibilizou mais de 25 medicamentos inovadores que contribuíram para transformar o tratamento
de pessoas com infeção por VIH, hepatites virais B e C, infeções fúngicas sistémicas, doenças hemato-oncológicas e outras condições.
A Gilead contribuiu de forma significativa para a mudança do paradigma do tratamento da infeção crónica pelo VHC através do desenvolvimento de antivíricos de ação direta para todos os genótipos (1-6) do
VHC, que permitem elevadas taxas de cura desta infeção, com um
bom perfil de segurança e grande comodidade para o doente.
A disponibilização destes tratamentos permitiu que a Organização
Mundial de Saúde traçasse metas para eliminar uma doença que, de
acordo com as estimativas, afeta 71 milhões de pessoas em todo o
mundo. Em Portugal, dados de 2019 apontam para a existência de
45.0001 infetados pelo VHC.
Apesar dos avanços da terapêutica para o tratamento da hepatite C terem ajudado milhões de pessoas, acreditamos que continua a ser fun1 Calinas F et al, Eliminating Hepatitis C in Portugal: Treatment and
Diagnosis Requirements for Two Timelines, XXV Encontro APPSP, Outubro 2019 Lisboa

damental assegurar que todas pessoas, em todo o mundo, tenham
acesso aos tratamentos disponíveis. Assim, através de programas de
acesso inovadores, nomeadamente parcerias com fabricantes, facilitamos o acesso aos nossos medicamentos para a hepatite C em 101
países em desenvolvimento, a preços acessíveis.
Além de garantir o acesso ao tratamento, torna-se necessário identificar as pessoas infetadas pelo VHC que necessitam desse tratamento,
pois só assim será possível eliminar a hepatite C.
Por este motivo, a Gilead está igualmente comprometida com o rastreio da hepatite C.
Temos suportado várias iniciativas que visam incentivar o debate em
torno da hepatite C, educar e esclarecer sobre a importância da realização dos testes de rastreio e do acesso das populações carenciadas
aos mesmos, em proximidade, facilitando a intervenção das organizações da Sociedade Civil de apoio aos doentes. Também damos apoio
a organizações radicadas na comunidade e organizações de saúde
pública que têm como foco reduzir as disparidades existentes ao nível
dos cuidados de saúde, derrubando as barreiras sistémicas que muitas pessoas têm de enfrentar para conseguirem ter acesso ao rastreio
e tratamento. Em 2020 apoiámos 9 projetos com este propósito de eliminação.
Nesta síntese, recordámos a descoberta do genoma do vírus da hepatite C e o percurso de investigação de medicamentos antivirais de elevada eficácia que nos trouxe ao momento presente, em que a ambição de eliminar a infeção crónica pelo VHC até 2030 pode ser uma
realidade. O atingimento desta meta requer a união de esforços dos
profissionais de saúde, das equipas multidisciplinares no terreno, das
comunidades com que nos comprometemos e dos parceiros Institucionais com que percorremos este caminho.
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ENTREVISTA: RUI TATO MARINHO PRESIDENTE DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE GASTRENTEROLOGIA

“É UM PRÉMIO PARA A
COMUNIDADE DA HEPATITE C”

Em que medida será este Prémio Nobel, atribuído a três cientistas, também
de toda a comunidade profissional, nomeadamente os gastrenterologistas
e os hepatologistas, que intervêm nesta área? Sentem também esta distinção como vossa?
Rui Tato Marinho (RM) – Obviamente, em primeiro lugar são eles que merecem os parabéns… Confesso que também muita gente nos tem felicitado e
dado os parabéns. Foram anos de luta contra um vírus que conhecíamos
muito bem, não só em termos de consequências incluindo o cancro do fígado para quem tem esta doença, mas também pela esperança que representou, ao fim de mais de 20 anos, surgirem fármacos que nunca tínhamos visto
até então.
Vários colegas meus, de outros campos da medicina, partilham o sentimento de que estamos perante uma descoberta fantástica, mesmo única na Medicina moderna. Nós, médicos queremos fármacos rápidos, eficazes e que
curem uma doença crónica quase a 100%, como estes fármacos vieram fazer.
Apesar desta inovação disruptiva, recordo a dificuldade que tivemos para
convencer as entidades, principalmente o poder político e o público em geral
da justeza e do benefício destas terapêuticas, até para a humanidade em geral. Isto tem acontecido um pouco ao longo dos tempos: as inovações demoram a afirmar-se. O cinto de segurança demorou 30 anos a chegar e vencer… Para nós, vários grupos médicos de diferentes especialidades, que estamos no terreno há quase 30 anos, e para os doentes, este Nobel é um pouco nosso. Veio confirmar que estávamos, antes do tempo, certos da razão.
Não resisto a deixar a minha mensagem ao Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés,
que foi uma pessoa muito útil para a sociedade e que esteve sempre ao nosso lado, acreditando na causa, sem medo. Juntamente com o José Carlos
Saldanha, que acabou de falecer depois de ter eliminado o vírus. Ambos fizeram muito bem aos portugueses, dando a cara e demostrando que estamos
perante uma doença potencialmente grave. Sabemos que, mesmo depois de
se eliminar o vírus, a situação pode não ter evolução favorável, se já existir
cirrose. Se tivessem feito este tratamento há 20 anos atrás estariam aqui entre nós…
Há muito anos que, vocês, profissionais do terreno, reclamam outra atenção por parte dos decisores políticos face a esta pandemia… Em que medida poderá esta atribuição da Academia Nobel resultar numa nova esperança face à priorização e mediatismo da Hepatite C?

RM – Já muito se fez… a própria sociedade vai tentando trazer a si o que é o
melhor… Há a questão do preço mas, se formos por aí, pela avaliação económica, teremos que eleger outros fatores, como o custo de uma vida, o custo
da proteção da sociedade de um vírus. Estamos hoje de joelhos perante um
vírus, numa situação que tem algumas semelhanças com o que se passou
com o vírus da hepatite C. Quem nos dera descobrir para o Covid-19 um fármaco semelhante… Esta distinção vem ajudar a nossa ideia de que estamos
perante uma doença importante. Mesmo a nível internacional, até a OMS
que, como vimos, não tem sempre razão. OMS não deu muita importância
durante muitos anos à Hepatite C, até em termos de saúde pública e de impacto em índices como a mortalidade e comorbilidade. E mesmo agora, em
que a Hepatite C começa a ser dominada, morre quase meio milhão de pessoas por ano por consequências associadas a este vírus. Mas creio que este
reconhecimento vem ajudar. É o segundo vírus das hepatites que o merece,
a Gastrenterologia já tem neste momento três prémios Nobel, conseguindo-se hoje evitar as suas consequências, no caso da Hepatite B através da vacina e através de uma cura quase 100% eficaz no caso da C, se for a tempo.
Diria que é um prémio para a comunidade da Hepatite C.
No contexto português, o estado comparticipa o acesso à cura, mas urge
questionar se os doentes diagnosticados estão atualmente a ter o prazo de
resposta desejável?
RM – Depende dos hospitais… Como sabemos, só alguns hospitais fazem
este tratamento, também só alguns médicos o fazem mas, no meu entender,
são os suficientes… pode ser claramente melhorada a tal questão de que
toda a gente fala e que tem a ver com colocarmos o doente no centro do sistema e aliviar-lhe o mal estar físico, mental e social se colocarmos todos os
hospitais no país à mesma velocidade. Há hospitais que demoram um mês
ou menos a oferecer o acesso à medicação, outros demoram mais…
… Essa demora poderá comprometer a saúde dos doentes?
RM – De modo geral, não… claro que, se deixarmos passar um ano, o risco
aumenta, até de cancro do fígado… ou para quem cirrose… temos que poder
fazer jus à nossa missão como médico ou de profissional de saúde, ajudando quem sofre. Porquê deixar estar a sofrer uma pessoa que acorda de manhã a pensar que tem o vírus dentro de si, que tem medo de contagiar o parceiro, casos como vi de pais que não deixam os filhos estar perto dos avós?
A nossa filosofia é: se temos que ajudar alguém, não vamos perder tempo,
seja em que especialidade ou doença for e ajudar as pessoas.
Não lhe pedindo para fazer futurologia, mas, partindo da situação atual do
país, acredita no cumprimento da meta definida pela OMS?
RM – Estima-se que existam 40 mil pessoas com Hepatite C… Isto, a dividir
por dez anos, dará quatro mil doentes por ano em tratamento. Claro que é
impossível identificar toda a gente… Se calhar, só vamos conseguir identificar 10 ou 15 mil, até porque nem todos estão dispostos a fazer análises, entre outros fatores. Mas possível é. Reduzir o impacto em termos de saúde
pública também. Faltam dez anos e, se em cinco, conseguimos incluir 27 mil
em tratamento…. Agora, defendo que sejamos proativos face a uma doença
que mereceu o Prémio Nobel e este prémio é norteado pelos benefícios que
trouxeram para a sociedade. Temos exemplos fantásticos, como Egas Moniz. Temos que ajudar quem sofre.
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DIOGO BENTO, MEDICAL DIRECTOR DA ABBVIE

DA DESCOBERTA DO VÍRUS
À CURA DA HEPATITE C
No passado 5 de outubro recebemos, com
grande emoção, a notícia da atribuição do Prémio Nobel da Medicina a Harvey J. Alter, Charles M. Rice e Michael Houghton pela descoberta do vírus da hepatite C. Um prémio francamente merecido e há muito esperado por toda
a comunidade internacional do VHC.
O momento da descoberta do vírus da hepatite
C, em 1989, foi o ponto de partida para tudo o
que se seguiria. Foi esta descoberta que permitiu que empresas farmacêuticas como a AbbVie pudessem investigar e desenvolver novas
opções terapêuticas para o tratamento da hepatite C. Foi um primeiro passo para que finalmente fosse possível alcançar a cura, fazendo
da hepatite C o primeiro vírus oncogénico que
o Homem é capaz de curar.
E é precisamente a possibilidade da cura que
hoje nos permite ambicionar um projeto ainda
maior: a eliminação da hepatite C, meta que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu tendo 2030 como horizonte temporal.
Depois de tudo o que foi feito ao longo das últimas décadas, é o que nos falta alcançar e a
verdade é que há ainda muito por fazer...
Infelizmente, numa altura de pandemia, marcada por um outro vírus bem
menos silencioso, temos assistido a uma despriorização do tema da hepatite C no contexto político. Que a atribuição do Prémio Nobel da Medicina sirva para recentrar esforços na hepatite C, que continua a ser um
grave problema de Saúde Pública a nível mundial e que continua fazer vítimas.
Falando especificamente de Portugal, podemos orgulhar-nos de termos
sido pioneiros ao proporcionar tratamento para todos os portugueses
que dele necessitem. Esta mudança de paradigma fez do nosso país um
caso paradigmático e exemplar, muitas vezes usado como referência pelos especialistas internacionais. Apesar de este ter sido um passo decisivo, que permitiu a cura de milhares de portugueses, sabemos ao dia de
hoje que o acesso universal ao tratamento não é suficiente para atingir a
meta da OMS.
O objetivo de eliminar a hepatite C até 2030 só será concretizado se existir uma estratégia clara de combate à hepatite C, que permita diagnosticar as muitas pessoas que estão ainda por tratar e que, estima-se, rondam os 40 mil. É necessário realizar mais testes para encontrar todos os
doentes com hepatite C, uma doença silenciosa, que na grande maioria
dos casos não manifesta sintomas. E é importante procurar estes doentes não só nos grupos de risco, mas também sensibilizar todas as pessoas a realizarem o teste pelo menos uma vez na vida, pois todos pode
ter tido um comportamento de risco em algum momento.
Feito o diagnóstico, persistem ainda muitas outras barreiras e numerosos gaps na cascata de tratamento. No caso das populações de maior
risco, como as pessoas que usam ou usaram drogas, uma das maiores

dificuldades está na ligação aos cuidados de
saúde. Falamos de pessoas que muitas vezes
não consultam um médico há largos anos e
que não sabem como se mover num sistema
de saúde por vezes pouco acessível e algo burocrático. Nenhum doente pode ficar para trás
e não há outra forma de chegar à eliminação
em 2030 que não a descentralização e promoção de maior acessibilidade aos cuidados médicos e tratamentos.
Acreditamos genuinamente que a chave para a
eliminação da hepatite C está no desenvolvimento e implementação de projetos de micro-eliminação. Projetos que consistem em perseguir o objetivo da eliminação em populações e
geografias específicas, através de intervenções colaborativas desenhadas para suprir as
necessidades particulares dessas populações.
Nesse sentido, a AbbVie apoia mais de 300
projetos de micro-eliminação em todo o mundo, que têm permitido levar cuidados de saúde
para o seio da comunidade, numa abordagem
de proximidade.
Em Portugal, temos trabalhado com diversas
organizações de base comunitária que todos os dias trabalham incansavelmente para ajudar pessoas em situação desfavorecida a identificar e
resolver este problema de saúde. São exemplo o Ares do Pinhal, GAT,
Abraço, AJPAS, apenas para citar algumas dessas organizações. E é espantoso como a vontade de fazer e o início da execução de muitos desses projetos são frequentemente anteriores à existência de apoios, públicos ou privados, o que só mostra a importância do acreditar, e do espírito
de sacrifício e iniciativa dos seus líderes e colaboradores. Importa destacar ainda o papel de muitos profissionais de saúde de diferentes instituições, que por este país fora, contornando ineficiências do sistema, contactam e interagem proactivamente para a facilitação do acompanhamento destes doentes. São exemplo as comunicações estabelecidas entre clínicos dos hospitais e dos centros de apoio à dependências. É
importante que nos dias que correm se reforce este trabalho em rede e
articulado, pois todos conhecemos esta tendência que a pandemia tem,
de nos colocar mais isolados.
Cerca de 30 anos passados desde a descoberta do vírus, Portugal dispõe hoje da arma que nos vai permitir eliminar hepatite C: a cura. Uma
arma imprescindível, porém insuficiente. Estamos conscientes de que
a eliminação da hepatite C precisa de ciência, mas também do envolvimento de toda a sociedade. Da nossa parte, na AbbVie, estamos profundamente empenhados em trabalhar com toda a comunidade de
modo a encontrar soluções sustentáveis que permitam que mais
doentes sejam diagnosticados, ligados aos cuidados de saúde e tratados no menor espaço de tempo possível. Juntos, podemos eliminar a
hepatite C até 2030.
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ENTREVISTA: GUILHERME MACEDO VICE-PRESIDENTE DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE GASTRENTEROLOGIA

“É UMA GRANDE NOTÍCIA
PARA O NOSSO UNIVERSO”
fomos oferecendo aos nossos doentes. É nesse sentido que existe
um conforto e uma segurança indiscutíveis, até porque isto significa o
reconhecimento público internacional do trabalho desenvolvido por
todos os profissionais na Hepatite C. É a assunção pública de que
este é um assunto extremamente importante para a saúde à escala
global e, nessa perspetiva, é interessante para nós percebermos que,
como especialistas nesta área, protagonizámos um território que é de
grande importância à escala global.
Mais ainda porque grande parte dessa intervenção foi feita durante
muitos anos sem se conhecer o vírus…
GM – Esse é um aspeto importante: foi e é ainda uma pandemia lenta,
silenciosa, mortal com muita discrição, o que fez com que os holofotes mediáticos nunca estivessem focados sobre a sua história. Uma
coisa é ser responsável por uma morte angustiante em semanas, outra é ser responsável por uma morte em 20 ou 30 anos, em que os aspetos clínicos são muito ligeiros, onde o sofrimento é muitas vezes
atenuado durante dezenas de anos e só numa fase final da evolução
vem o descalabro de uma insuficiência hepática, com todo o cotejo de
sintomas e sinais, envolvência nos hospitais, em internamentos complexos, transplantação por vezes, grande mortalidade oncológica…
todo esse desenlace está diluído no tempo, o que fez com que esse
reconhecimento que deveria ser mandatório não tivesse ocorrido, por
exemplo, pelos meios de informação. A tomada de consciência pública da importância disto, é lenta e penosa e a atribuição de um Prémio
Nobel a um assunto relacionado com a Hepatite C é um extraordinário
estímulo para os profissionais, e um lenitivo para a população compreender que tem aqui uma infeção agora totalmente tratável e curável. É uma grande notícia para o nosso universo.

Em que medida, vocês, profissionais do terreno dedicados à intervenção em Hepatite C, sentem também um pouco desta distinção
como um reconhecimento do vosso trabalho, dedicação, investigação…?
Guilherme Macedo (GM) – Esse mérito na realidade é muito distante
de nós… dá-nos alento e é para nós inspirador mas a descoberta do vírus da Hepatite C - e todos os trabalhos que conduziram à atribuição
do Prémio Nobel – correspondeu a um trabalho específico, realizado à
margem daquele que passou a ser o trabalho clínico, esse sim que fomos desenvolvendo. Diria que nos sentimos reconfortados e que, de
alguma forma, partilhamos o sucesso por aquilo que fomos vivendo e
convivendo com os nossos doentes ao longo de 30 anos. Não estivemos a acompanhar passivamente esta descoberta e esta evolução.
Em 30 anos, tivemos um trabalho ativo, permanente e impiedoso no
combate à Hepatite C. quanto mais conhecimento fomos adquirindo à
custa do trabalho dos nossos colegas investigadores, mais eficácia

Pelo menos durante um ou dois minutos, falou-se nos media em horário nobre sobre Hepatite C, ficando-se a saber que ainda existe e
que a cura é possível… Em que medida poderá isto ter reflexos numa
causa que vocês há tanto tempo reclamam junto dos decisores políticos?
GM – A história da Hepatite C, é notável e de sucessivas vitorias. As
histórias dos doentes com Hepatite C curada revelam um extraordinário sucesso. A triste história da Hepatite C está totalmente relacionada com uma indiferença e subalternização a que tem sido vetada pelos diferentes sistemas de saúde, visível até à escala global. Só quando a OMS decretou que esta era uma pandemia seria resolúvel até
2030 é que os governos passaram a olhar com um pouco mais de
atenção…, mas a verdade é que há ainda muito por fazer e muito que
já podia estar feito. Há muito que os caminhos decisivos para a eliminação podiam ter sido tomados. Declaração de intenções não significa resolução. Quando muito, significa um potencial estado de espírito
e a Hepatite C não se cura com estados de espírito. Cura-se com soluções práticas, realistas, organizadas e com um tempo definido. Falarmos do assunto só terá importância se, como consequência, houver
um caminho realista e organizado de combate à Hepatite C, o qual se
faz pelas vias habituais: prevenção, muito diagnóstico e ainda mais
tratamento.
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ENTREVISTA: MARILIA COSTA E JOANA COELHO, CENTRO SOCIAL DE PARAMOS

“OS UTENTES NÃO TÊM SEQUER NOÇÃO
DA NECESSIDADE DO RASTREIO…
ANTES DE CONVERSARMOS…”
Enquanto profissionais do terreno, em que medida encaram este Prémio
Nobel como um incentivo e motivação à vossa intervenção quotidiana?
Marília Costa e Joana Coelho – Da minha parte, perspetivo este Prémio
Nobel como um reconhecimento de uma doença que merece outro olhar
da parte dos profissionais de saúde e do SNS. Quanto às expectativas, a
título pessoal espero que traduza um incentivo para se criarem medidas
de proximidade que permitam agilizar e acelerar o rastreio, o diagnóstico
e o tratamento. Neste momento, temos tudo ao dispor, está mais do que
provado e evidenciado que os medicamentos que temos funcionam, que
estamos perante uma doença que é possível curar e que o tratamento é
fácil e pode estar à disposição de qualquer pessoa, incluindo as mais vulneráveis, que acompanhamos. Já tivemos essa experiência, conseguimos que várias pessoas cumprissem o tratamento do início ao fim e que
curaram. É possível, já aconteceu, é um facto e o que espero é que o sistema formal de saúde se mobilize nesse sentido. Da minha parte, enquanto profissional, estou mais do que motivada.
Para além dos rastreios, o que poderão oferecer a esta população que
tão próxima está das vossas respostas?
Marília Costa e Joana Coelho – Antes de falarmos nos rastreios, convém
salientar que começamos numa fase anterior, que é a prevenção… fazemos educação para a saúde e falamos muito sobre esta doença com os
nossos utentes. Depois, temos a ótica de proximidade, que nos permite
criar uma relação com essa pessoa, que nos permite que a mesma ceda
a fazer o rastreio e até integrá-la num tratamento. O programa troca de
seringas é outra ferramenta que nos ajuda a prevenir e a eliminar comportamentos de risco entre a nossa população. Este é o nosso dia-a-dia…
educar para a saúde, ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas e
ajudá-las em tudo aquilo que podemos.
Marília Costa e Joana Coelho – Uma das práticas do Centro Social de
Paramos, que se estende ao trabalho que desenvolvemos enquanto

equipa de rua, reside na celebração de parcerias. Reduzir distâncias
entre parceiros, sempre! No SMACTE tornámo-nos experts na procura
de interlocutores em todos os parceiros, reduzindo as distâncias e
indo além da mera assinatura de protocolos e assim reduzindo igualmente a distância entre os utentes e as estruturas formais. No caso
das infeciosas, ainda antes de existir terapêutica que promova a cura
da Hepatite C, até pela questão do VIH, criámos pontos focais no seio
do Serviço de Infeciosas do Hospital de Gaia, o que facilita imenso em
termos logísticos e de pragmatismo, desde a possibilidade de termos
consultas em dias certos, para vários utentes. Uma das coisas que fazemos e que promovem a adesão dos utentes é acompanhá-los em todos os processos, desde o os exames, passando pelas idas à consulta
até à mediação com o médico… Muitas vezes, os próprios médicos já
falam para o técnico da equipa de rua e pedem-lhe “para traduzir” o
discurso ao utente… No ano passado, realizámos uma avaliação de
impacto ao nosso projeto e a médica Margarida Mota, que faz a articulação connosco, dizia-nos que ainda precisava muito de nós para irmos explicando diariamente aos utentes aquilo que deviam fazer. E
para darmos o retorno sobre a toma da medicação…
Terão estes utentes a noção da gravidade da doença que têm?
Marília Costa e Joana Coelho – Creio que só têm essa noção quando
lhes explicamos, no âmbito do tal trabalho de educação para a saúde,
quais são as consequências esperadas da doença. Como é uma doença
indolor e que não apresenta grandes sintomas, creio que não têm sequer
noção da importância do rastreio antes de falarmos sobre o tema. Diria
mais: na maior parte das vezes, quando um utente chega a nós, não tem
sequer noção do impacto dos seus comportamentos de risco em geral…
compete-nos realizar esse trabalho de enriquecimento pessoal de cada
um, de acordo com o que percebemos ser legítimo a partir da relação que
estabelecemos com os nossos utentes.
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Considera pertinente a descentralização dos serviços de saúde e a adoção de uma postura mais próxima aos contextos onde estão os utentes
mais vulneráveis?
Marília Costa e Joana Coelho – Era a cereja no topo do bolo… Depois de
tudo o que as equipas já fazem, depois de todo o caminho percorrido por
estes investigadores e que resultou, e bem, no Prémio Nobel, depois de
pormos isto na rua, de o Estado aderir e adquirir medicamentos… falta
criarmos protocolos que permitam que os serviços de infeciosas – e reconhecemos os constrangimentos que têm, que são pessoas que fazem
o que podem e com quem lidamos com alguma facilidade e proximidade
– se desloquem às equipas de redução de riscos e à sociedade civil e estivessem com as pessoas, por um bem comum. Até para reduzir a necessidade de as mesmas se deslocarem aos hospitais que, no caso dos
utentes que acompanhamos, é um obstáculo enorme.
Há 34 anos, a prevalência da infeção VHC entre os UD’s em Portugal era
assustadora… O trabalho da redução de riscos resultou, ao longo das últimas décadas, em alterações comportamentais dos utentes que tiveram reflexos significativos ao nível das transmissões de doenças infeciosas… E temos o exemplo citado do programa troca de seringas…
Marília Costa e Joana Coelho – Trabalho há 16 anos na redução de riscos e, atualmente, não descurando essa questão da partilha de materiais
de consumo, um trabalho notável que permitiu desenvolvimentos assinaláveis, a sensação que tenho é que temos muito menos utentes a injetar…
Mas também convém salientar que, desde que introduzimos o programa
de substituição opiácea de baixo limiar de exigência, verificámos uma estabilização dos utentes a vários níveis, que não só a forma como consomem… Uma vez mais, fruto do trabalho integrado que fazemos.
Para além do muito que foi feito, o que faltará fazer nesta área?
Marília Costa e Joana Coelho - Falta, como afirmámos, que as equipas de
infeciosas venham para o terreno… Trabalharem connosco num clima de
proximidade e de estabelecimento de relação com os utentes e promover

uma verdadeira desburocratização dos serviços… Estamos a falar de
utentes que são consumidores de drogas e que têm prioridades diferentes das de uma pessoa que não consome e que, além disso, mudam a
cada momento. Urge agilizar este processo e também possibilitar que a
rede de rastreio esteja acessível no SNS, deixando de ser apenas uma iniciativa, ainda que muito importante, da sociedade civil, mas que passe a
ser disponibilizada universalmente como qualquer outro cuidado de saúde primário. Se formos atualmente a um médico de família, não nos é disponibilizado um rastreio rápido para qualquer doença infeciosa…
Enquanto profissionais de equipas de rua, são profissionais que
veem o vosso trabalho escrutinado por inúmeros relatórios e delegado através de um financiamento por muitos reconhecido como muito
escasso… E vocês próprios, fazem a autoavaliação do vosso trabalho?
Marília Costa e Joana Coelho – Desde logo, somos obrigados a fazê-lo porque somos cofinanciados por uma entidade que assim nos exige, o Sicad. Mensalmente, somos obrigados a enviar relatórios de indicadores com análise quantitativa e, anualmente, com análise qualitativa e quantitativa. Paralelamente, porque sentimos, enquanto equipa de redução de riscos, esta necessidade de nos defendermos, e
porque continuamos a funcionar num modelo de financiamentos e
concursos públicos limitados a uma duração de dois anos, temos ainda uma grande necessidade de justificarmos a nossa existência. Mesmo em equipas como a nossa, que já existem desde 2001, promovidas pela mesma entidade… Também por isso, fizemos um estudo de
impacto social sobre o trabalho que estávamos a realizar, para podermos acertar procedimentos e ouvir todos os stakeholders. Em suma,
responderia sim, dentro do que é possível e há que não esquecer que
a maior parte das equipas de rua trabalham de forma estrangulada,
com recursos humanos e orçamentos muito reduzidos face ao que
têm que garantir. No nosso caso, temos que garantir uma equipa em
funcionamento todos os dias do ano…
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ENTREVISTA: RUI COIMBRA, CASO (CONSUMIDORES ASSOCIADOS SOBREVIVEM ORGANIZADOS)

“NO PORTO, TESTEMUNHEI
RECENTEMENTE REALIDADES TRISTES
QUE REMETEM PARA OS ANOS 80 E 90…”

Recorro a um estudo de 1986, em que se falava em “infeções víricas em
toxicodependentes de drogas endovenosas”… Há 34 anos, apesar de
todo este peso semântico, a verdade é que a prevalência de Hepatite C
entre UD’s era muito alta… Hoje ainda é assim?
Rui Coimbra (RC) – Penso que ainda prevalece essa realidade de há 34
anos porque a Hepatite C é a tal doença silenciosa e, como tal, permanece no organismo, aparentemente sem dar sinais e, muitas vezes, quando
os mesmos surgem, já existem várias complicações ao nível do fígado.
Em relação às estimativas, em Portugal temos números muito variados,
sendo que as mais altas referiam entre 210 e 260 mil pessoas infetadas.
Se fosse esse o número, e pensando que muitas dessas pessoas continuariam a infetar outras, estaremos a falar de uma realidade muito assustadora e o número de mortos atual por complicações do fígado continua alto. Por outro lado, há momentos, como o recente confinamento, em
que muitas equipas de rua, que são nesta área a linha da frente, tiveram
que entrar em planos de contingência. Isso significou menos presença
no terreno e menos trocas de materiais e, por exemplo, no Porto, testemunhei realidades tristes que remetem para os anos 80 e 90, com pessoas a partilhar materiais como se não houvesse amanhã e muitas a dizerem que queriam apanhar qualquer coisa para que alguém se interessasse por elas. Houve um bocado de tudo nesta altura de confinamento e
que incluiu respostas quase heroicas em que se conseguiu pôr toda a
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gente a dar o litro, desde as chefias do Sicad às equipas de rua. Não fosse este alinhamento, a situação poderia ter sido bem mais dramática.
Este Prémio Nobel significará no futuro uma maior abertura e acesso ao
tratamento das pessoas infetadas?
RC – Espero que, pelo menos, mantenha a linha que Portugal inaugurou
em 2013, com tratamento para todos. Mas estima-se que teremos anualmente meio milhão de pessoas a falecer, o que é significativo e representa um grande caminho pela frente. Os cientistas foram laureados por terem descoberto o vírus e, entretanto, abriram caminho para perceber-se
como se poderia criar um tratamento eficaz, porque o que tínhamos anteriormente não o era.
Acredita que esta distinção poderá resultar numa maior motivação para
os profissionais e pares que, no dia-a-dia, procuram uma intervenção
mais assertiva para os seus utentes?
RC – Sim, creio que, pelo menos simbolicamente, dá um sinal de que continua a valer a pena investir em conhecimento, mesmo que esse conhecimento aparentemente apenas sirva a poucos, como os toxicodependentes que consomem drogas por via endovenosa. Sabemos que é um vírus
muito mais resistente do que o VIH e esse estigma de que apenas quem
injeta corre riscos não corresponde à verdade. Espero que resulte num
alerta e que esse conhecimento, mesmo que resulte apenas para os públicos invisíveis da sociedade, sirva para tomarmos conta desses.
Entretanto, falta ainda implementar muitas respostas em diversos territórios e o Porto é um exemplo concreto que vocês, CASO defendem… Em
que medida poderiam as salas de consumo assistido representar também uma boa resposta para a Hepatite C?
RC – Creio que sim, a vários níveis e também a nível simbólico. Acho que
já era importante em 2001, quando surge na lei, terem sido criados espaços de consumo seguro, sempre que se vê que é necessário e no Porto
essa necessidade era muito evidente. Não podemos querer enxotar as
pessoas de zona para zona esperando que desapareçam e, se queremos
que não consumam a céu aberto, temos que criar soluções. O autarca
Rui Moreira tem defendido a recriminalização do consumo em espaço
público, mas a verdade é que só consome em espaço público quem não
tem uma casa ou outro espaço para consumir. Estamos a falar em criminalizar os mais frágeis associado a um investimento muito efusivo na
vertente securitária, em detrimento de um investimento muito abaixo do
que deveria ser realizado na vertente psicossocial e nomeadamente na
criação destas estruturas de apoio aos mais frágeis e que muitas vezes
morrem sozinhos. Claramente, com este tipo de estruturas poderíamos
chegar a muita gente.

integrar os órgãos sociais. Quando houve um grupo de trabalho para pensar nos impactos resultantes da extinção do IDT e da futura organização,
por exemplo, fomos chamados, mas esse contacto não permanece. O
que gostaríamos - algo muito advogado nos cuidados de saúde primários – é que fosse possível a inclusão do beneficiário e do seu ponto de
vista no desenho dos projetos. Mesmo em termos de alocação de verbas, numa altura em que os recursos são escassos, temos a noção de
que conseguimos chegar mais rapidamente aos locais de consumo e,
portanto, ainda há um vazio entre as nossas linhas da frente, as equipas
de rua, e os territórios psicotrópicos. Quer para o Covid, quer para Hepatite C ou quaisquer outras infeções, seria fundamental investir em quem
consiga fazer rapidamente esta ponte, levando informação para os territórios e para os utilizadores, empoderando-os para tomarem melhores
decisões de saúde mas também trazendo novas necessidades e tendências de consumo e outras informações dos territórios que poderiam beneficiar quem decide. Acho que é um passo que ainda falta ao nosso sistema, tal como outros e refiro-me, por exemplo, a projetos como o drug
cheking, mais alternativas na substituição opiácea, a começarmos a experimentar a substituição de estimulantes com estimulantes mais fracos… Ao longo destes anos do nosso sistema de descriminalização, fomos vendo muitas medidas progressistas a serem testadas e, enquanto
as salas de consumo andam a salvar vidas desde os anos 80 um pouco
por todo o mundo, no Porto não se avança para este dispositivo… Há muito por fazer.
Não estará também na hora de transportarmos a medicina do hospital
para a rua?
RC – Mais do que na hora! Aliás, as equipas de rua e a redução de riscos
consistem um pouco nisso. No Brasil, após a reforma da saúde mental
realizada há alguns anos, existem centros de atendimento psicossocial
dedicados às drogas, materializados em consultórios de rua e bem presentes nas famosas cracolândias… Aqui, o que temos ainda é um sistema de tratamento muito baseado na abstinência, muito a “preto e branco”
e, depois, a área da redução de riscos, onde aparece uma série de “cinzentos” para os quais ainda não temos uma resposta pública. Ainda não
chegámos a todos e, enquanto isso, faz-me sentido continuar nesta Associação e usar da experiência passada ou presente que as pessoas tenham do uso de substâncias para, por um lado, quebrar aquele simbolismo e estigma da pessoa desorganizada, mentirosa e fraca de carácter e,
por outro, para responder e trazer estas novas questões a um sistema
que se pretende público e universal.

Falávamos nos anos 80 e 90, em que a incidência da Hepatite C entre
UD’s era muito elevada mas a verdade é que, passados tantos anos, e
após a adoção de novos padrões e comportamentos, e até de muita gente ter deixado de consumir, isso não significa que não esteja infetada ou
que não corra riscos de transmitir a infeção…
RC – Sim, uma vez que não existem sinais ao longo de 20 ou 30 anos,
isso é verdade. E a estimativa mais baixa apontaria para cerca de 30 mil
infetados. Mas 30 mil, nos anos 80, sem saberem que estavam infetados
e a contaminarem outros… teríamos na mesma um grande número e estamos longe de chegar a todos os que precisam de tratamento.
Sendo a CASO constituída por um grupo de cidadãos que se uniu e deu a
cara como UD’s ou ex UD’s para intervir na sociedade para resolver problemas que a mesma enfrenta… Por que não são considerados em termos políticos?
RC – É uma boa questão… Por vezes somos, por outras não… Em 2010,
conseguimos fazer o registo associativo e, não sendo condição para ser
membro da associação consumir ou ter consumido substâncias, é-o para
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ENTREVISTA: AMÉRICO NAVE, CRESCER – ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

“A SAÚDE TEM DE SAIR CADA VEZ
MAIS DOS HOSPITAIS E DOS
GABINETES”
Entre os anos 90 e o início de 2000, a percentagem de consumidores infetados pelo VHC era capaz de rondar os 80% ou 90%, fruto da inexistência de uma política de RRMD, neste momento existe um maior controlo
na propagação da doença, mas é preciso rastrear muito mais e colocar
estas pessoas em contacto com o tratamento. Na verdade, estamos ainda muito longe de termos resultados positivos.

Que importância atribui a Crescer a esta descoberta, que abriu horizontes a uma nova era no tratamento desta infeção?
Américo Nave (AN) – No nosso entender é da maior importância porque
a Hepatite C é uma doença que mata milhões de pessoas em todo o
mundo, com elevada incidência em populações vulneráveis sem acesso
a rastreio e a tratamento. A Organização Mundial de Saúde perspetiva a
erradicação da doença até 2030, o que é uma enorme esperança para as
pessoas diagnosticadas com Hepatite C, uma vez que esta doença muitas vezes evolui para cirrose e, mais tarde, para cancro no fígado. Penso
que, neste momento, a questão está somente na vontade política e numa
mudança de paradigma no que concerne à forma como os cuidados de
saúde são providenciados à população, principalmente às pessoas mais
vulneráveis. Atualmente temos ferramentas para tratar as pessoas que
já têm a doença, diminuir a sua propagação e prevenir a progressão da
doença para cancro, poupando assim custos ao erário público e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Esta é uma doença crónica e silenciosa e que foi afetando muito os utilizadores de drogas, população que foi também sendo ignorada durante
muitos anos… Como vê a situação atual desta população relativamente
à intervenção que lhe é hoje dedicada?
AN – Quando comecei a trabalhar com públicos vulneráveis, há pouco
mais de 20 anos, creio que havia até uma certa desvalorização em relação à Hepatite C. Dava-se muito mais enfoque ao VIH e olhava-se para a
Hepatite C como uma doença de menor importância. Mais tarde, veio a
provar-se que era preciso atuar e lentamente, começaram a aparecer respostas e projetos especificamente dirigidos às pessoas que consomem
substâncias psicoativas, tanto na área da prevenção como do tratamento. Atualmente, acho que podemos afirmar que a percentagem de pessoas infetadas tem vindo a diminuir também pelo impacto desses projetos.

Será legítimo esperarmos que este Prémio Nobel venha a constituir um incentivo para vocês, profissionais do terreno, ou será preciso algo mais?
Creio que o incentivo tem sido pouco. Os decisores políticos, nomeadamente da área da saúde, têm oferecido uma grande resistência à criação
de respostas efetivas para o tratamento destes públicos que têm maior
dificuldade no acesso aos serviços. Há também uma grande resistência
por parte das administrações hospitalares em vir ao terreno e trabalhar
com as organizações, nomeadamente no estabelecimento de parcerias
que adequem as vias de acesso aos serviços às necessidades dos públicos mais vulneráveis, contribuindo para a resolução do problema.
As nossas parcerias nesta área têm sido criadas e mantidas muito mais pela
vontade e investimento pessoal de alguns médicos, que têm combatido o
conservadorismo e atuado no terreno junto das equipas, do que pela ação política e das administrações hospitalares, que estão completamente de costas
voltadas para este problema. Para quem está no terreno é difícil compreender
como é que isto ainda acontece. Espero que este Prémio Nobel venha sensibilizar a opinião política no sentido de reverter esta situação. A saúde tem de
sair cada vez mais dos hospitais e dos gabinetes e vir à comunidade, trabalhando em parceria com a sociedade civil. Se o paradigma não mudar, gastaremos cada vez mais milhões sem que isso resulte numa erradicação da
doença. Em vez de investir na prevenção e no tratamento atempado, ou
seja, na melhoria das condições de vida das pessoas, iremos ter de despender esses fundos no acompanhamento de situações decorrentes da
Hepatite C, como a cirrose e o cancro, com custos muito mais elevados.
Torna-se cada vez mais importante apostar em soluções preventivas que
aumentem a qualidade de vida das populações, ao invés de estratégias que
contribuem para perpetuar elevadas taxas de morbilidade e mortalidade.
A Crescer tem algum projeto na área da Hepatite C?
AN – Desde 2018 que as nossas Equipas Técnicas de Rua fazem rastreios
às pessoas consumidoras de substâncias, nos locais onde estas se encontram. Estes rastreios são feitos com recurso a testes rápidos e sempre que
se revela necessário, as pessoas são encaminhadas para acompanhamento
especializado no hospital. Contudo, temos verificado que a grande maioria
não acede a este encaminhamento (>60%) mesmo perante a disponibilização de acompanhamento e transporte por parte da equipa. Por isto, em articulação com a consulta de Gastroenterologia do Hospital de Santa Maria,
estamos a trazer os exames de diagnóstico (teste de RNA, Fibroscan®, etc.),
os cuidados médicos especializados e o tratamento para o terreno, por forma a chegar às pessoas mais vulneráveis que de outra forma permanecerão
afastadas dos cuidados de saúde. Nos casos em que as pessoas estão
mais organizadas e capazes de se deslocar, o encaminhamento continua a
ser feito para o hospital.
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ENTREVISTA: LUIS MENDÃO, GAT (GRUPO DE ATIVISTAS EM TRATAMENTOS)

“UM TRABALHO DEVIDAMENTE RECONHECIDO,
MAS QUE TAMBÉM DITOU UM GRANDE ATRASO
NO DESENVOLVIMENTO AO TRATAMENTO…”
Chiron e para os cientistas que descobriram isto,
mas a concessão destas patentes devia ser associada com a questão da comportabilidade da
investigação e dos preços. Em suma, esta postura da Chiron teve o efeito de atrasar a investigação em quase 20 anos e este desenvolvimento poderia ter acontecido durante a década de 90
e não a partir de 2010 e muitas mortes teriam
sido evitadas.

Que importância atribuem, no seio do GAT, a
esta distinção do Prémio Nobel a uma atividade
relacionada com a Hepatite C?
Luís Mendão (LM) – Cremos que o prémio terá
sido bem atribuído, mais do que merecido porque foi uma investigação muito importante em
termos de saúde pública, mas foi concedido
com muito atraso. Esta é uma descoberta de
1989 e só 30 anos depois temos o reconhecimento. Por outro lado, consideramos importante
porque ajuda a relembrar o que ainda há para fazer na eliminação da Hepatite C enquanto problema de saúde pública. A descoberta do agente
da Hepatite C, a tal que foi durante muito tempo
a hepatite não A não B, foi essencial para podermos fazer investigação em torno dos tratamentos (de ação direta) para o VHC e que, na verdade mais de, 20 anos depois levou ao surgimento
dos novos medicamentos, extremamente eficazes, seguros e com poucos efeitos adversos. No
entanto, fica um sentimento algo ambivalente e
que não vi ninguém referir: estes cientistas trabalhavam ou estavam ligados a uma empresa
designada Chiron, que seguiu uma política de
criar uma patente muito restritiva sobre a possibilidade de estudar o ciclo de replicação deste
vírus, o que levou a que, durante 20 anos, fosse
impossível fazer investigação séria devido aos
brutais custos que esta patente representava. E
na verdade, só vimos uma grande mudança na
atitude daqueles que estavam a investigar passados 20 anos, quando a patente caiu. É quase
como se de repente tivéssemos uma patente sobre o ciclo de vida do SARS Cov-2 e quem quisesse investigar medicamentos teria que pagar
milhões à cabeça… A verdade é que há uma série de patentes que, muitas vezes, criam grandes
atrasos na investigação científica e que deveriam ser considerados um bem comum. Consideram os que deveria haver um prémio para a

Por outro lado, esse atraso não se deverá igualmente ao fraco acesso à saúde entre uma das
populações mais atingidas na época, os utilizadores de drogas?
LM – Como sabemos, em 1989, as políticas sobre drogas eram proibicionistas e o acesso à
saúde das pessoas que usavam drogas era, no
mundo inteiro, completamente nigligenciado. A
única via que esta gente tinha era parar de usar
drogas e só depois poderia haver algum tipo de
apoio. É verdade que não é apenas a questão da
patente sobre o Replicon do VHC, mas também
uma questão de não haver prioridade, nem na investigação nem na saúde pública nem numa série de coisas sobre esta infeção e sobre a população mais atingida, as pessoas que usam drogas. E isso foi algo que levou muito tempo – e
ainda leva – e se, em Portugal soubéssemos
quantas pessoas, das que foram tratadas para a
Hepatite C, são consumidoras ativas, veríamos
que é a população que, por vários motivos, mais
tem ficado para trás no acesso ao tratamento e
à cura.
Em que medida poderá esta distinção resultar
num incentivo aos profissionais que, no terreno,
sempre lutaram e procuram o melhor para tratar
estes doentes?
LM – Sim, estou absolutamente de acordo que
deveríamos, entre as ONG, os serviços governamentais que trabalham com pessoas que usam
drogas, com representantes das pessoas que
usam drogas e até com a academia, concertar-nos para vermos como podemos fazer a eliminação da Hepatite C nesta população, o que não
será simples porque as pessoas têm enormes
dificuldades em seguir as regras hospitalares,
etc. Nós estamos a fazer a consulta descentralizada no GAT IN- Mouraria, a Paula Peixe está a
fazer uma consulta no Ares do Pinhal, muitos
médicos estão a trabalhar nas prisões… sabemos que não temos trocado, de maneira consistente, experiências e ideias sobre a forma como
poderemos avançar na resolução deste proble| 31

ma. Mesmo a informação sobre as pessoas que
usam drogas nas cadeias e a questão da Hepatite C é muito limitada e, por isso, seria absolutamente favorável um conjunto de esforços, como
se monitoriza, quais são as boas práticas e as
coisas que resultam para que o nosso trabalho
pudesse ser melhorado.
Presumo que, mais do que rastreios ou testes
que possam fazer-se, urge trabalhar em rede no
sentido de almejar a erradicação da Hepatite C…
LM – Exato… posso dar um exemplo, sem citar o
hospital: um diretor de serviço por quem tenho
muita consideração diz-nos que, dos utilizadores
que lhe chegam com Hepatite C confirmada, cerca de metade não vão à segunda consulta, ou
seja, não são tratados. Não quer dizer que os outros sejam, mas ele perde logo 50% das pessoas
na primeira consulta. Isto devia fazer-nos refletir
sobre estratégias… Presumo que ninguém quer
ter uma infeção, mesmo que naquele momento
seja assintomática, se a puder tratar com facilidade mas entre as consultas, os exames, colheitas de sangue (que são um martírio para muitas
pessoas), fazer fibroscans noutro lado… é um
processo que não se ajusta à vida das pessoas.
E neste momento seria possível fazer o acesso e
monitorização do tratamento da Hepatite C nas
pessoas que usam drogas de maneira muito
simplificada, próximo dos locais onde as pessoas estão, com apoio, com dispensa imediata
da medicação (estratégia testar e tratar) integrando as questões sociais, jurídicas e outras dificuldades que as pessoas que usam drogas
têm nas suas vidas, de modo a conseguirmos
melhorar estes indicadores da ligação e acesso
ao tratamento nos cuidados de saúde. Creio que
a maioria das pessoas está rastreada e diagnosticada, mas uma grande parte não está tratada.
Poderiam as ONG fazer aquilo que ainda não se
faz, chegar a essa significativa percentagem de
pessoas que não vão às estruturas formais de
saúde, mas que têm uma relação de proximidade convosco?
LM – Absolutamente! Mas para isso é preciso
que o hospital também venha à comunidade e
que haja, pelo menos, um apoio mínimo para
que as ONG tenham condições para fazerem
esse trabalho. E esse trabalho das ONG no terreno terá que ser obviamente financiado. As
salas de consumo ou os drop in poderiam ser
uma ajuda e integrarem, por exemplo, o tratamento.

ENTREVISTA: RODRIGO COUTINHO, ARES DO PINHAL

“A BUROCRATIZAÇÃO É
INVERSAMENTE PROPORCIONAL
À ADESÃO TERAPÊUTICA”
C é extraordinariamente resistente, mesmo fora do organismo, e já se
encontraram partículas de vírus em material de consumo ao fim de um
mês, pelo que o risco de contaminação nos utilizadores por via injetada
é sempre muito elevado.

Em que medida trará este Prémio Nobel mais motivação e empenho às
equipas de rua que se dedicam à intervenção em Hepatite C?
Rodrigo Coutinho (RC) – Obviamente que trará porque, quanto mais divulgação existir sobre esta questão, melhor. Por outro lado, se não tivesse sido descoberto o vírus da Hepatite C, ainda andaríamos a “patinar” porque não teria havido também medicamentos. A descoberta do
vírus permitiu que se fizesse investigação e que surgisse depois toda
esta evolução e se chegasse a tratamentos tão eficazes. Para nós, que
nesta área nos confrontamos com uma enorme prevalência de pessoas
com Hepatite C, é obviamente de grande importância tudo o que se fale
e divulgue à volta deste tema.
Numa leitura de alguns registos históricos constata-se que, em 1986,
a taxa de prevalência de Hepatite C era muitíssimo elevada… A que se
devia?
RC – Na altura, a maioria dos utilizadores de drogas consumia por via
injetada e está mais do que provado que o sangue através da via injetada e a partilha de material é a forma mais disseminadora da Hepatite C.
Nessa altura, cerca de 70% das pessoas utilizavam este tipo de comportamento, levando à existência duma população muito significativa
infetada com Hepatite C. Muitas destas pessoas têm vindo a manter-se
com Hepatite C porque, durante muitos anos, o tratamento era rejeitado
devido aos efeitos secundários que então tinha. A partir do momento
em que surgem estes antivíricos de ação direta, a situação mudou significativamente, quer em termos de eficácia dos tratamentos – quase
de 100% - quer pela ausência de efeitos secundários significativos, o
que melhorou imenso a adesão ao tratamento e a possibilidade de os
tratar.
Entretanto, os padrões de consumo e os comportamentos foram mudando, apesar de não haver hoje tanta população a consumir por via
injetada nem a partilhar materiais, isso não significa que muitos deles
não estejam infetados…
RC – Exatamente… Esta população, apesar de ter realmente mudado
hábitos e formas de consumo, mantém-se com o vírus, uma vez que
não se trataram devido ao tipo de tratamento, que não potenciava a sua
adesão. Por outro lado, mesmo em relação ao VIH, o Vírus da Hepatite

Não seria importante o hospital e a saúde saírem à rua para tratarem
esta população onde ela realmente se encontra?
RC – Esta é realmente uma intervenção em que a proximidade é fundamental. Vir o especialista à rua melhora muito a intervenção, mas essa
proximidade até pode não ser física. A Ares do Pinhal vai ter uma unidade móvel multimédia, onde estaremos em contacto com vários hospitais e promoveremos teleconsultas, podendo assim obviar dificuldades
de deslocações dos médicos e dos pacientes e aumentar o acesso ao
tratamento. Também nesta linha de agilizar os procedimentos de acesso ao medicamento, seria muito importante que para além de obviar
deslocações, o salto que teremos que dar em Portugal para reforçar de
forma significativa o acesso ao tratamento, é permitir que o paciente
com Hepatite C RNA positivo num teste rápido possa entrar em tratamento, sem necessitar de realizar obrigatoriamente a genotipagem, que
só pode ser efetuada em meio hospitalar, uma vez que neste momento
estas análises são na maior parte das vezes desnecessárias face ao
largo espectro dos medicamentos atuais.
Desburocratizar para salvar vidas… é isso que representa o projeto da
Ares do Pinhal?
RC – Com certeza. Se desburocratizarmos, se retirarmos etapas não
imprescindíveis para aceder ao tratamento, maior será a adesão dos
nossos pacientes. Costumo dizer que o número de etapas, a burocratização do processo até chegar ao tratamento, é inversamente proporcional ao número de pacientes que entram em tratamento. Quanto mais
facilitarmos os passos e reduzirmos o número de etapas, mantendo o
devido rigor na avaliação, mais possibilidade teremos de envolver esta
população. É preciso perceber que quem está interessado em tratar a
Hepatite C somos nós, a saúde, os técnicos… A grande generalidade
dos nossos doentes não lhe atribui grande importância… Se for fácil fazer o tratamento, ótimo; se é difícil de alcançar, como para eles não é
uma prioridade, não fazem; ao contrário do VIH, do qual a maioria tem
mais medo.
Olhando para trás, o que faltará fazer nesta relação entre CAD e Hepatite C?
RC – Ainda há muita falta de intervenções de proximidade. Felizmente,
Lisboa tem uma cobertura desse ponto de vista bastante aceitável, mas
nos concelhos limítrofes, que têm imensos problemas nesta área e serão os grandes “alimentadores” das grandes cidades, não existe nenhuma intervenção. E faltam também estruturas para um consumo mais
seguro e assético, por permitirem uma maior proximidade aos utilizadores de drogas por via injetada e aumentar em muito as possibilidades
de rastreio e de acesso ao tratamento.
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ENTREVISTA: EMÍLIA RODRIGUES, SOS HEPATITES

“O QUE FALTA FAZER?
TESTES, TESTES, TESTES,
RASTREIO, RASTREIO, RASTREIO!”
O que trará de novo a atribuição deste Prémio Nobel à vossa intervenção?
Emília Rodrigues (ER) – Traz de novo o facto de voltar a falar-se da Hepatite C.
Foi muito importante, só peca por vir tarde porque a Hepatite foi descoberta há 28
anos e foi preciso esperar todo este tempo. Esta descoberta salvou muitíssima
gente. Temos hoje um medicamento com 97 a 98% de taxa de cura e salvaram-se
milhões de vidas.
Recuando no tempo, o que mudou desde então na intervenção da SOS Hepatites
e que dificuldades persistem ainda hoje?
ER – Mudou muita coisa… nos primeiros anos, até 2011, tivemos um medicamento terrível, o Interferon e a Ribaverina, com imensos efeitos secundários; entre
2011 e 2015, tivemos o Boceprevir e o Teleprevir, cujos efeitos secundários eram
ainda piores; em 2015, chegou a luz ao fundo do túnel para a maioria dos doentes,
um medicamento com 97 a 98% de taxa de cura, que salvou muita gente. Até finais de 2017, os medicamentos eram pagos pela ACSS, o que findou a partir de
janeiro de 2018. Ao acabar, são as administrações hospitalares que pagam as
medicações e estamos neste momento com muita dificuldade em ter acesso à
medicação, há doentes à espera entre nove e 12 meses por um medicamento que
os cura em três meses.

“Temos hoje um
medicamento com
97 a 98% de taxa de
cura e salvaram-se
milhões de vidas”
“Há doentes à
espera entre nove
e 12 meses por um
medicamento que os
cura em três meses”

Do rastreio e análises ao tratamento vai um caminho enorme… Já o tratamento
parece ser muito simplificado…
ER – Sim, o tratamento consiste num comprimido diário durante dois ou três meses. Reafirmo: são 97 a 98% de cura ao estender de um braço que, na maioria dos
hospitais, não é dado. O médico prescreve e fica por ali… tenho um caso de uma
utente da Madeira, cujo médico prescreveu a medicação, mas o hospital comunicou-lhe que não lha daria este ano. Contactei a farmácia hospitalar que me confirmou-me que não haveria medicação até ao final do ano (ainda não estávamos em
pandemia) … bastou-me comunicar que iria transmitir a situação à comunicação
social e, três semanas depois, a utente tinha a medicação… Mas nem todos chegam a nós por forma a que eu possa contactar a farmácia hospitalar.
Mas este medicamento chega ou não a todos os doentes?
ER – Chega àqueles que fazem o rastreio e descobrem que têm Hepatite C e
àqueles em que a administração hospitalar compra a medicação.
O que faltará então fazer para atingirmos uma posição de sucesso no tratamento?
ER – Testes, testes, testes, rastreio, rastreio, rastreio! A SOS Hepatites está a desenvolver um projeto nesse sentido e que em breve será tornado público.
Temos que rastrear toda a população?
ER – Devíamos… principalmente os baby boomers, sobretudo os nascidos entre
1945 e 1985. É muito dinheiro para o Estado, tenho consciência, mas iríamos saber quantos são na realidade. Há imensa gente que esteve na guerra e está viva,
há muita gente que fez tatuagens e piercings antes de 1992… quem foi mãe, quem
foi ao dentista, quem levou sangue, quem caiu e levou um ponto sem material esterilizado… Quando o médico pede o hemograma, devia constar o teste para a Hepatite B e C, quem não tivesse anticorpos da B seria vacinado, quem fosse portador da C tratava-se. Convinha que a tutela pensasse nisso.
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