A Hepatite C nos cuidados de saúde primários
e no contexto de consumo de drogas e álcool
Tratamento da hepatite C em pessoas que usam drogas
As pessoas que usam drogas injetáveis representam aproximadamente 90% dos novos casos de infeção pelo
Vírus Hepatite C (VHC). Os médicos que trabalham com pessoas que usam drogas injetáveis desempenham um
papel importante na redução da morbilidade e mortalidade relacionadas com o VHC através do diagnóstico e
encaminhamento precoces para o tratamento.
Com o aparecimento de novos esquemas antivirais para tratamento de VHC de ação direta, de curta duração e
bem tolerados, com taxas de cura> 95%, há uma oportunidade de melhorar consideravelmente os resultados em
saúde das pessoas que vivem com o VHC.
Este curso destina-se a médicos, enfermeiros, especialistas em dependências e outros elementos de equipas
clínicas que trabalham com pessoas que usam drogas. Através da aprendizagem online e de um workshop
presencial ministrado por especialistas locais, os participantes ganharão capacidades para gerir a hepatite C
com confiança.
Após a conclusão deste programa, os
participantes serão capazes de:


Descrever os fatores de risco para infeção
pelo VHC, possibilitando processos de
triagem efetivos e educação preventiva



Adquirir conhecimentos na interpretação
de testes de diagnostico para o VHC



Reconhecer fatores de risco, sinais
clínicos, sintomas e complicações da
doença hepática



Adquirir conhecimentos nas opções
terapêuticas no tratamento do VHC,
aconselhamento e encaminhamento
para cuidados de saúde especializados



Conhecer protocolos de
acompanhamento recomendados
durante e pós-tratamento.

Data:
15 de março de 2019
Hora:
8:30 - 16:00h
Local:
Mercure Lisboa
Av. José Malhoa 23, 1099-051 Lisboa, Portugal
Custo:
O curso é gratuito e serão fornecidas refeições.
Palestrantes:
Prof. Rui Tato Marinho
Dra. Mónica Sousa
Dr. Rodrigo Coutinho
Link para inscrição:
www.inhsu.org/education-program/portugal
Inscrições até:
Sexta-feira, 8 de março de 2019
Para mais informaçõs contactar:
education@ashm.org.au

Este workshop é organizado pela International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU), uma organização internacional dedicada à troca de conhecimento científico, voltada para a
prevenção e tratamento da hepatite C entre pessoas que utilizam drogas. Este Workshop foi apoiado por uma doação irrestrita da Gilead Sciences e da AbbVie. A Gilead e a AbbVie não tiveram
nenhum contributo no desenvolvimento dos conteúdos ou materiais usados no workshop.

