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Queridos amigos y amigas:

Una vez más me asomo a vuestras casas
por medio de la revista, para compartir con
vosotros y vosotras las actividades que es-
tamos desarrollando desde la asociación.

En primer lugar, quiero informaros que hemos cambiado nuestro
nombre y ampliado nuestros objetivos. Debido básicamente al cre-
ciente número de personas que nos visitaban portadoras del virus
B y otras patologías hepáticas, hemos creído necesario ampliar la
asociación a todos aquellos enfermos hepáticos, sea cual fuere el
tipo de su hepatitis. Este cambio también se refleja en el nombre
de la asociación, que pasa a ser “Associació Catalana de Malats
d’Hepatitis”.

Por otro lado, recientemente hemos entrado a formar parte de la
Asociación Europea de Enfermos del Hígado (ELPA, sus siglas en
inglés).

Continuamos con las Jornadas Informativas en hospitales, a las
que han acudido, además de los enfermos, médicos de familia,
dentistas y en general, todo el personal sanitario. Nuestro objetivo
es, en primer lugar, acercar el paciente al médico, y para ello es
necesario que el paciente sepa todo lo posible de su enfermedad.
¿Quién mejor que los médicos especialistas, los hepatólogos, en
un ambiente distendido, sin prisas y pudiendo el paciente hacer
tantas preguntas como incertidumbres tenga?

En segundo lugar, este acercamiento permite que el médico y el
personal sanitario conozcan nuestros temores y inquietudes, ma-
nifestadas por nosotros mismos, en directo, fuera del entorno a ve-
ces frío e intimidador de la consulta.

En tercer lugar, para perder el miedo a nuestra enfermedad, he-
mos de tener en cuenta que el 50% de los enfermos de hepatitis
no saben que la tienen y, además de estar sujetos a provocar con-
tagios, no pueden poner remedio a su mal. Si bien es cierto que
sanidad tiene que poner remedio, nosotros también; no tenemos
porque pregonarla pero tampoco hemos de ocultarla.

Estamos empezando los contactos para hacer también jornadas
informativas en los hospitales de Tarragona, Lleida y Girona. ¡Ah!
Y también hemos llevado información a Palma de Mallorca. Como
podéis ver está siendo un año muy intenso y fructífero.

No puedo dejar de recordar aquí que a finales de julio nos dejó
nuestra socia, colaboradora y amiga Cloti. Todos nosotros, las per-
sonas que la queríamos, notaremos su ausencia.

Un abrazo para tod@s

Mª del Valle Lorite
Presidenta
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Quan l’Asscat es va unir a la Word Hepatitis Alliance,
vam tenir l’esperança que nous camins s’obrien per
unificar esforços i ser més efectius en la nostra tas-
ca. Som conscients que la nostra lliuta no és fàcil i
està plena de condicionaments, però vam pensar
que la unió de tots podia ajudar a escurçar els ter-
minis en la consecució dels objectius que volem as-
solir tots els malalts.

Amb la mateixa idea varem formalitzar la petició
per entrar a formar part de l’European Liver Patients
Association (ELPA), entitat que agrupa associacions
de diferents països europeus que tenen com a ob-
jectiu comú treballar en tots els vessants de la pro-
blemàtica de les hepatitis víriques. 

La candidatura de l’ASSCAT va ser aceptada i des
del 24 d’abril del 2008 l’Associació Catalana de Ma-
lalts d’Hepatitis és una de les 21 associacions mem-
bres de l’ELPA. Aquest fet ens permet estar informats
de totes les iniciatives que es prenen a nivell euro-
peu, participar-hi i donar el nostre suport. 

Des de l’any 2007 l’ELPA es va marcar com a objec-
tiu prioritari aconseguir actuacions que permetin la
identificació de tots els portadors dels virus de l’he-
patitis C i de l’hepatitis B. Nadine Piorkoswky, presi-
denta de l’ELPA, en la seva intervenció a l’Internatio-
nal Symposium Liver & Drugs '08Viral Hepatitis - The
Health Priority in EU, celebrat a Bratislava el 5 de se-
tembre passat, va dir:

“La diagnosi és particularment difícil en l'hepatitis C,
a causa dels seus símptomes bastant inespecífics
i els pacients sovint són diagnosticats massa tard.
Tanmateix, només els pacients identificats poden ser
tractats, i aquesta veritat tan simple és el desafia-
ment polític més gran de l’ELPA.”

“Un percentatge molt important de malalts no són
conscients de la seva  infecció. I el futur es presenta
fosc. Certament encara no s’ha arribat al punt més
elevat en el nombre de pacients que pateixen cirrosi
i càncer, de pacients que esperen un trasplantament
de fetge per salvar la vida.”

“L'objectiu de l’ELPA és ajudar a identificar aquells
que estan infectats amb l'Hepatitis B o C, superant
d’aquesta manera el primer obstacle cara a un trac-
tament exitós. Per tal d’incrementar el nombre de ma-
lalts diagnosticats, l’ELPA és partidaria de sotmetre a
cribatge a tothom qui presenti risc. A França i Escò-
cia, aquest cribratge ha resultat eficaç, tot augmen-
tant substancialment el nombre de pacients diag-
nosticats”

El 2007 va ser un any molt exitós per a l’ELPA, per-
què es va aconseguir augmentar la consciència del
dany causat per les hepatitis virals. El març del 2007,
el Parlament Europeu va adoptar l’anomenada “De-
claració Escrita sobre l’Hepatitis C”. El juliol de 2007,
un grup d’experts va adoptar les directrius per a la
gestió de l’hepatitis B i el desembre de 2007 es va
aconseguir que l’hepatitis fos inclosa com una priori-
tat en el programa de treball de 2008 de l’European
Centre for Disease Prevention and Control-(ECDC). A
partir d’aquests èxits, l’ELPA està fent campanya per
aconseguir l'adopció d'una Recomanació per fer un
cribatge de l'hepatitis B i C a nivell de tots el països
de la Unió Europea. 

L’ELPA proposa que la Comissió Europea faci un
esborrany de la proposta d’aquesta Recomanació i
s’ofereix a col·laborar en l’elaboració d’aquest docu-
ment aportant les dades d´una enquesta entre els
seus membres sobre la política actual que cada país
aplica, especialment sobre la política de screening
de l'hepatitis i també a promoure una trobada d’ex-
perts per definir les mesures concretes necessàries
per realitzar la identificació de malalts.

Des de l’ASSCAT recolzem totalment la posició de
l’ELPA. Pensem que la realització d’aquest cribatge
és fonamental ja que hi ha massa malalts que enca-
ra ignoren que pateixen Hepatitis i no tenen l’opor-
tunitat de tractar-se i cuidar-se. Lluitem, entre altres
coses, per aconseguir que tots els malats estiguin
diagnosticats i aquesta és la idea bàsica que volem
transmetre des d’aquesta revista a les administracions
corresponents i a tots els ciutadans.

ASSCAT

Noves polítiques preventives
Europa prepara mesures per a identificar 
els ciutadans amb hepatitis B i C

Nadine Piorkoswky: "Les campanyes de cribatge fetes a França i Escòcia han
permès incrementar substancialment el nombre de malalts diagnosticats".



L’Asscat es mou
Presència de l’ASSCAT 
en la Mostra d’Entitats de la Mercè
Un  any més, el dia 21 de Setembre, l’ASSCAT va  participar
en la Mostra d’Entitats que es celebra a la Plaça Catalunya
dins els events de la Fira de la Mercè de Barcelona. Es va
disposar d’una taula informativa amb material divulgatiu
sobre les hepatitis B i C, en l’estand de la Federació
Catalana de Voluntariat Social, a la qual li agraïm moltíssim
la seva atenció envers la nostra associació.

Reunió amb la Consellera de Salut  
Sra. Marina Geli
El passat 4 de setembre va tenir lloc un esmorzar de tre-
ball entre l’Honorable Consellera Sra. Marina Geli i repre-
sentants d’associacions de malats de Catalunya, entre
elles l’Associació Catalana de Malats d’Hepatitis represen-
tada per la Sra. Mª del Valle Lorite.

Xerrada informativa sobre l’Hepatitis C 
al Col·legi dels Salesians d’Horta

L’ASSCAT s’ha proposat com a objectiu important dins del
seu programa de difusió i informació de les hepatitis víri-
ques arribar als adolescents organitzant xerrades als insti-
tuts i col·legis, incidint principalment en les formes de
contagi amb els piercings i els tatuatges i també amb les
drogues.

La primera d’aquestes xerrades la va donar el Dr. Miquel
Torres, a qui agraïm la seva desinteressada col·laboració,
al Col·legi del Salesians d’Horta el dia 8 d’Abril d’aquest
any, als alumnes de ESO. Els nois i noies van escoltar les
exposicions de la presidenta de l’ASSCAT i del doctor amb
molt interès, plantejant diverses qüestions a l’especialista
que ens van sorprendre molt gratament. 

Volem agrair a la senyora Neus Pineda, psicòloga d’aquest
centre, la seva col·laboració en l’organització de l’acte.

Donat el bon resultat assolit, es continuarà amb aquesta ac-
tivitat a altres col·legis de Barcelona en properes dates.

El doctor M. Torres impartint la xerrada als alumnes dels
Salesians

Taula informativa a la Mostra d’Entitats de la Mercè

Esmorzar de treball amb la Consellera de Salut

Informació
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Servei de psicologia a l’ASSCAT
L’Asscat continua ofererint aquest servei a tots els associats i els seus familiars.

La psicòloga Raquel Padró us atendrà personalment i també per telèfon.

Actualment el seu horari presencial a la Seu de l’ASSCAT és de dilluns a divendres 
de 3:30 a 7:30 de la tarda.
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Jornades Informatives 
als hospitals
Des que es va editar la revista número 14 s’han celebrat dues Jornades Informatives, com sempre amb la inestimable
col·laboració dels serveis d’Hepatologia d’aquests hospitals, als quals agraïm  el seu suport en la difusió d’aquesta malal-
tia i la calidesa amb què sempre acullen les nostres propostes. La qualitat de les ponències presentades i la participació
activa de tots els assistents fa que des de l´ASSCAT valorem molt positivament aquesta activitat com a eina per aconse-
guir el nostre objectiu de difusió i informació de les hepatitis víriques.

El dia 26 de juny es va celebrar la 6a Jornada d’Actualització Terapèutica de les Hepatitis  B i C a l´Hospital
Universitari de Bellvitge. Coordinació amb la medicina primària, especialistes d’ambulatori i informació al
personal sanitari, pacients i familiars, amb el següent programa:

Introducció i benvinguda 
Dr. Xavier Corbella, Gerent de l’Àrea Territorial  Metropolitana Sud. ICS.
Dr. Albert Salazar, Director mèdic de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Dra. Carme Riera, Directora d’Atenció Primària Costa de Ponent.
Introducció. Característiques de les Hepatitis B i C. Diferències més
importants
Dra. Teresa Casanovas. Servei de l’Aparell Digestiu.
Mètodes diagnòstics de les hepatitis B i C a la pràtica actual
Dra. Aurora Casanovas. Servei de Microbiologia.
Prevenció i tratament de les hepatitis per virus B: Epidemiologia i
factors de risc pel contagi
Dra. Carme Baliellas. Servei de l’Aparell Digestiu.
Dispensació farmacéutica dels tractaments antivirals a càrrec de la
Dra. Mariola Comas. Servei de Farmàcia.
Tractament actuals de les hepatitis C. Algunes preguntes més fre-
qüents relacionades amb el virus C a càrrec del Dr. Carles Pons.
Servei de l’Aparell Digestiu.
Qualitat de vida relacionada amb la salud i hepatitis. Importància de
la informació i l’adherència al tractament a càrrec de la Sra. Beatriz
Canales. Psicóloga. Servei de l’Aparell Digestiu.
Conviure amb l’hepatitis B/C. Informació i confiança a càrrec de la
Sra. Mª del Valle Lorite. Presidenta d’ASSCAT.

El dia 8 d’octubre va tenir lloc a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol la 7a Jornada Informativa
d’actualització de les Hepatitis Cròniques B i C, amb el desenvolupament de les següents ponències:

Introducció i benvinguda
Dr. Jordi Ara. Director Médic de l’Hospital Germans Trias i Dr. Josep Anton
de la Fuente. Técnic de Salut del SAP Badalona i Sant Adrià del Besos.
Epidemiologia i mecanismes de contagi pel virus de l’hepatitis B
Dr. Josep Ma. Castellví. Cap de Secció de l’Aparell Digestiu, Hospital de
Mataró.
Epidemiologia i mecanismes de contagi pel virus de l’hepatitis C
Dr. Miguel Torres. Cap de Medicina Interna. Hospital de l’Esperit Sant,
Santa Coloma de Gramenet.
Historia natural i tractament de l’hepatitis crònica B
Dra. Rosa María Morillas. Unitat d’Hepatología. Servei de l’Aparell Digestiu.
Hospital Germans Trias i Pujol.
Historia natural i factors de risc de progressió de la infecció pel virus
de l’hepatitis C
Dra. Helena Masnou. Unitat d’Hepatologia. Servei de l’Aparell Digestiu.
Hospital Germans Trias i Pujol.
Tractament actual de l’hepatitis crònica C i perspectiva de futur
Dr. Ramón Planas. Unitat d’Hepatologia. Servei de l’Aparell Digestiu.
Hospital Germans Trias i Pujol.
Paper de la Farmàcia Hospitalaria i importancia del compliment tera-
pèutic
Dra. Merçè  Ardèvol. Servei de Farmacia. Hospital Germans Trias i Pujol.
Convivència amb les hepatitis B i C
Sra. Mª del Valle Lorite. Presidenta d’ASSCAT.

Amb la col·laboració de:
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Hepatitis B: parlem-ne
Dr. Miquel Torres

Professor Agregat de Medicina
de la Universitat de Barcelona.

Cap de Servei de Medicina
Interna. Fundació Hospital
l’Esperit Sant. Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona).

Introducció
El virus de l’hepatitis B (VHB) va ser descobert per
Blumberg i col·laboradors a principis dels anys sei-
xanta. Inicialment van identificar un nou antigen que
van denominar “antigen Austràlia” després conegut
com antigen de superfície (HBsAg) i que treballs pos-
teriors el van relacionar amb la fins llavors denomina-
da “hepatitis sèrica”o de “llarg període d’incubació”
(40-180 dies), coneguda actualment com hepatitis B.

L’hepatitis B té una distribució mundial. Es calcula
que uns 400 milions de persones són portadores
cròniques del VHB. La proporció de persones infec-
tades i la dels nous infectats varien en funció de les
condicions socioeconòmiques, sanitàries i culturals
dels diferents individus i països. És una infecció molt
comuna a l’Extrem Orient i a l’Àfrica tropical, on el
10% de la població és portadora del VHB. Espanya
és un país d´endemicitat intermèdia, amb una pre-
valença (proporció de persones que tenen la infec-
ció) d’un 2% i, en el nostre medi, és la tercera causa
entre les malalties del fetge després de l´hepatitis C
i de l’hepatopatia per alcoholisme.

Genotips del VHB i altres mutacions
El VHB és un virus ADN que pertany a la família
Hepadnaviridae, formada per diversos virus que
afecten a l’ésser humà i a diferents espècies ani-
mals (ànec, esquirol i marmota). El virió complet té
un diàmetre de 42 nanòmetres i una part externa o
càpside que correspon a l’HBsAg (antigen de su-
perfície). La part interna correspon a l’antigen del
core (HBcAg) i en el seu interior es localitzen el ge-
noma viral (ADN) i una polimerasa que determina la
replicació del material genètic.

El desenvolupament de la biologia molecular ha pos-
sibilitat la caracterització de diversos genotips del
VHB. S'han descrit 8 genotips als quals se’ls ha as-
signat una lletra de l’A a l’H i en els que hi ha fins a
un 10% de divergència en la seqüència de nucleò-
tids del genoma. Aquests genotips es distribueixen

pel món segons el virus inicial d’una regió i les pos-
teriors migracions que s’han produït. El genotip A
predomina al Nord d’Europa, EE.UU., Índia i Àfrica
subsahariana. Els genotips B i C a la Xina i al Japó.
El genotip D predomina a la zona mediterrània,
Europa de l’Est, a l’Àfrica i a l’Índia, i l’E només a l’Est
d’Àfrica. S’han observat infeccions produïdes pel ge-
notip G a França, Alemanya i Amèrica del Nord, i per
l’F i l’H a Amèrica Central i del Sud. A Espanya els
genotips D i A són els més freqüents encara que
s’observa un increment del genotip F, probablement
com a conseqüència del flux immigratori d’Amèrica
del Sud. Alguns estudis indiquen que segons el ge-
notip hi ha diferències en l’evolució de la malaltia i en
la resposta al tractament.

L’hepatitis B té una distribució
mundial. Es calcula que uns
400 milions de persones són
portadores cròniques del VHB.

També la biologia molecular ha aconseguit identificar
mutacions que poden aparèixer durant la infecció en
un mateix pacient. La més freqüent és la variant de-
nominada e negatiu o e minus que provoca la su-
pressió de la producció de l’HBeAg (per una mutant
en la regió pre-core/core) que és la responsable de
la majoria de casos d’hepatitis crònica HBeAg (anti-
gen e) negatiu i que té una presència creixent a tot el
món, suposant més del 60% dels casos en la zona
mediterrània. La variant clàssica, denominada salvat-
ge, es caracteritza per ser HBeAg positiu (antigen e
positiu).

Les mutacions del denominat gen S ocasionen can-
vis en l’antigenicitat de l’HBsAg i poden ser les res-
ponsables de la manca de resposta a la vacuna
contra el VHB que presenten algunes persones.

Els tractaments actuals amb antivirals específics a
vegades determinen l’aparició de mutacions que fan
que el virus esdevingui resistent al tractament que
està rebent el pacient.

Vies de transmissió
La transmissió del VHB es produeix a partir de per-
sones infectades de forma aguda o crònica que en
força ocasions no tenen símptomes ni saben que es-
tan infectades pel VHB, però que actuen com a font
(reservori) d’infecció per altres. La infecció es trans-
met per la sang, secrecions corporals com semen,
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saliva i secrecions vaginals. La via de transmissió
pot ser la parenteral (a través de la pell o mucoses)
per innoculació directa (ja sigui per via intravenosa,
intramuscular, intradèrmica o subcutània) o bé, per
contacte de ferides cutànies o mucoses. El VHB tam-
bé es transmet pel contacte sexual amb persones in-
fectades i per via vertical (de mare infectada a fill) en
el moment del part. (veure taula 1)

Grups de risc pel VHB
Els addictes a drogues per via intravenosa són un
grup de risc pel fet de compartir xeringues i la para-
fernàlia que utilitzen per a la preparació de la droga.
Els programes de xeringues d’un sol ús gratuïtes han
reduït els casos d’hepatitis aguda B. També l’esnifar
té risc si es comparteix la canyeta. El personal sani-
tari està exposat a punxades o esquitxades acci-
dentals amb material contaminat amb sang o líquids
biològics de pacients infectats pels virus transmissi-
bles per la sang com el VHB i a més, al compartir la
mateixa via de transmissió, també està en risc d’in-
fectar-se pel virus de l´hepatitis C o el virus de la im-
munodeficiència humana (VIH). Situacions similars
poden patir-les bombers i policies quan ajuden a víc-
times, a vegades en àrees amb poca il·luminació,
on l’exposició a sang o altres líquids biològics d’u-
na persona infectada és més fàcil que succeeixi.
Altres situacions professionals de risc d’exposició
al VHB s’han descrit en el personal d’ambulàncies,

funcionaris d’institucions penitenciàries, operaris del
clavegueram o altres punts d’aigües residuals. Els
convivents amb portadors crònics del VHB, els indivi-
dus amb conductes sexuals de risc o els fills de ma-
res infectades també pertanyen als grups amb risc
d’adquirir la infecció pel VHB, però també els pa-
cients que precisen hemodiàlisi, els immunodeprimits
i les persones que freqüentment reben derivats de la
sang (tot i que actualment és pràcticament impossi-
ble que s’escapi del control algun hemoderivat que
estigui infectat pel VHB). No hem d’oblidar tampoc
els reclusos o presoners que estan en institucions
tancades o les persones que viatgen a zones endè-
miques. Cal tenir presents altres situacions de risc
com la pràctica de tatuatges, col·locació de pírcings
o l’acupuntura, quan no es realitzen en les condicions
sanitàries adequades. S’han descrit casos d’infecció
pel VHB en alguns esports que es consideren de risc
com les curses d’orientació a la muntanya o esports
on hi ha contacte físic com el futbol americà o el su-
mo japonès. 

Història natural 
La infecció pel virus B pot ser aguda o crònica.
L’espectre clínic de la infecció pel VHB és molt va-
riat i pot presentar-se en forma d’una hepatitis agu-
da que pot passar desapercebuda (subclínica), una
hepatitis aguda amb símptomes, hepatitis aguda ful-
minat, hepatitis crònica o bé descobrir-se la malaltia

Via de transmissió Situació de risc Mecanisme de transmissió

Vertical Recent nascut de mare HBsAg + Part

Parenteral Drogoaddicció Compartir agulles, xeringues o parafernàlia

Ocupacional  (personal sanitari) Punció accidental, esquitxades amb sang o líquids
biològics de pacients

Ocupacional (bombers, policies..) Exposició a sang o líquids biològics (punxades accidentals,
 contacte amb ferides...)

Institucions tancades i reclusos Drogoaddicció, agressions, contacte persona-persona,
infeccions creuades…

Intrafamiliar Contacte persona-persona, talls, ferides, dermatitis exudatives,
o a través de superfícies o útils personals contaminats
(maquineta d’afaitar, raspall de dents, tallaungles..)

Nosocomial Creuada entre pacients o a través d’instrumental contaminat

Pràctiques estètiques corporals Col·locació de pírcings o pràctica de tatuatges sense
(pírcing, tatuatge) condicions higièniques

Sports (Sumo, futbol americà, Contacte persona-persona o a través d’objectes contaminats
 curses d’orientació)

Assistència per professional Procediments invasors predisponents a exposicions
Sanitari HBsAg +

Sexual Contacte amb portadors HBsAg+ Conjugues no immunitzats de portador HBsAg +,
promiscuïtat sexual homo o heteresexual

Taula 1. Principals vies i mecanismes de transmissió del VHB
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ja en una fase evolucionada de cirrosi hepàtica amb
les seves complicacions posteriors.

L’hepatitis aguda és habitualment molt poc expressi-
va tant en els recents nascuts com en els nens, men-
tre que en els adults cursa com una hepatitis amb
símptomes (malestar general, molèsties abdominals,
nàusees i icterícia en un 30-50% dels casos).

El risc de cronificació de la infecció varia en funció de
l’edat en que es contrau la infecció. Així l’hepatitis
aguda que afecta als adults, sol ser un procés benig-
ne que es resolt espontàniament en el 95% dels
casos i només un 0,1-1% cursa com una hepatitis ful-
minant, situació de fallada hepàtica i incapacitat del
fetge per purificar els tòxics que produeix l’organis-
me, que afecten al sistema nerviós i condueixen al
coma. Pel contrari si la infecció es transmet de mare
a fill durant el part (via vertical) o si s’adquireix en els
primers anys de vida, en que el sistema immunitari és
encara molt “jove” i incapaç d’eliminar el virus, es
cronifica en un 80-95% dels casos.

Existeixen dos tipus d’hepatitis crònica B ben definits
segons quin sigui l’estat de l’antigen “e” del VHB,
denominat HBeAg. Mentre que l’hepatitis crònica B
amb HBeAg positiu sol acompanyar-se de nivells cir-
culants de virus a la sang (ADN-VHB) relativament
elevats i estables, l’hepatitis crònica HBeAg negatiu
(mutant pre-core/core) es caracteritza per nivells més
baixos i fluctuants d’ADN-VHB.

Existeixen dos tipus d’hepatitis
crònica B ben definits segons
quin sigui l’estat de l’antigen “e”
del VHB, denominat HBeAg.

La progressió a cirrosi té un risc anual que oscil·la en-
tre el 2 i el 5% en pacients amb hepatitis B crònica
HBeAg positiu i entre 8-10% en els HBeAg negatiu.
L’edat avançada, els nivells elevats de replicació del
VHB (ADN-VHB), la coinfecció amb altres virus (C, D
(Delta),VIH), l’abús d’alcohol, els diferents genotips i
mutacions, la presència de fibrosi en el moment del
diagnòstic i l’activitat necroinflamatòria (canvis histo-
lògics que es poden observar en la biòpsia hepàtica),
són els factors que més influeixen en l’evolució a cir-
rosi.

La incidència anual (proporció de nous casos) de
descompensació hepàtica, fonamentalment amb el
desenvolupament d’ascites (acúmul de líquid in-
traabdominal), és del 3%. El risc anual d’hepato-
carcinoma o càncer primitiu de fetge en portadors
crònics del VHB se situa entre el 0,2-0,6%, mentre

que és superior (del 2-6%) quan els pacients ja són
cirròtics, amb una incidència acumulativa del 15-20%
als 5 anys. La mortalitat als 5 anys és del 14-20% en
els pacients amb cirrosi compensada i del 70% en la
descompensada.

La progressió a cirrosi té un
risc anual que oscil·la entre el
2 i el 5% en pacients amb
hepatitis B crònica HBeAg
positiu i entre 8-10% en els
HBeAg negatiu.

La situació de portador inactiu del HBsAg, que abans
es coneixia com a “portador sa”, es caracteritza per
la presència al sèrum de l’HBsAg amb transamina-
ses normals i nivells molt baixos o indetectables de
VHB a la sang del pacient (ADN-VHB). El pronòstic
d’aquests pacients sol ser benigne i la majoria es
mantenen en remissió bioquímica (transaminases
normals), essent mínim el risc de cirrosi hepàtica o
d’hepatocarcinoma. 

Diagnòstic i classificació de l’hepatitis crònica B
El diagnòstic de la infecció crònica pel VHB es basa
en l’avaluació conjunta dels marcadors serològics,
virològics, bioquímics i histològics.

El marcador serològic general d’infecció pel VHB és
l’HBsAg (antigen de superfície). Quan aquest és po-
sitiu més enllà de 6 mesos es pot establir el diagnòs-
tic d’infecció crònica pel VHB. L’HBeAg positiu indica
replicació vírica activa, encara que ha de tenir-se
present la seva absència, ja comentada, en l’hepa-
titis crònica B causada per la mutant pre-core. La
desaparició de l’HBsAg seguida de l’aparició del seu
anticòs, l’anti-HBs, indica curació. L’anti-HBs també
esdevé positiu després de la vacunació, indicant res-
posta a la vacuna i protecció enfront al VHB. El mar-
cador virològic més important és la determinació de
la càrrega viral (ADN-VHB) i el genotip. Les transami-
nases elevades (determinació bioquímica) indiquen
activitat necroinflamatòria i la biòpsia hepàtica és útil
per a confirmar-ne el grau, així com per confirmar el
diagnòstic i avaluar el grau de fibrosi.

La utilització conjunta de tots aquests paràmetres
permet classificar als pacients amb hepatitis crònica
B en diferents grups, establir el pronòstic de la ma-
laltia i valorar l’oportunitat de tractament.       

Indicació de tractament i seguiment
És important assenyalar que no tots els pacients por-
tadors crònics del VHB tenen indicació de tractament
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en el moment que són avaluats per l’especialista. En
qualsevol cas cal tenir present que els pacients, si-
guin o no tractats, han de ser sotmesos a un segui-
ment específic. Disposem de fàrmacs antivirals però
la seva indicació no és universal en tots els pacients
ni en tots els moments de la malaltia. L’inici d’un trac-
tament antiviral té com a principal objectiu l’erradi-
cació del virus, cosa que no sempre es produeix,
aconseguint-se en moltes ocasions només una re-
ducció de la càrrega viral. Això obliga a continuar el
tractament de forma permanent fet que no està exent
de problemes potencials, no tant per la seva toleràn-
cia, que habitualment és bona, sinó per la possible
aparició de resistències al fàrmac que obliguen a
canviar-lo. Per tant la indicació de tractament i el mo-
ment d’iniciar-lo, en el decurs de la malaltia, han de
ser ben analitzats en cada cas.

Prevenció
La prevenció o profilaxi de la malaltia es basa majo-
ritàriament en la vacunació universal contra l’hepati-
tis B. Des de la dècada dels 80 disposem de vacuna
anti-hepatitis B. Des de 1986 les vacunes que s’uti-
litzen en el nostre medi són les obtingudes per en-
ginyeria genètica. Són segures i gairebé mai tenen
efectes secundaris.

La OMS recomana la vacunació universal des de
1992. En els diferents països i a vegades en diferents
regions dintre d’un país s’han adoptat estratègies va-
cunals diferents. Les estratègies més eficaces com-
binen programes de vacunació universal amb altres
actuacions selectives dirigides als grups amb pràc-
tiques o situacions de risc (que prèviament ja hem
referenciat en aquest escrit) quan no estan vacunats
i tampoc tenen immunitat natural per haver passat la
malaltia i haver desenvolupat anticossos protectors.
A Espanya, Catalunya va ser la primera Comunitat
Autònoma que va iniciar un programa de vacunació
contra el VHB. A l’any 1985 es va iniciar un progra-
ma dirigit a persones pertanyents a alguns grups de
risc com recent nascuts de mares portadores del
VHB i als familiars i parelles sexuals dels portadors
crònics del VHB. Durant el curs 1991-2 es va iniciar
a Catalunya la vacunació a les escoles del nens i ne-
nes d’11-12 anys, vacunació que va ser incorporada
al calendari vacunal. A l’any 1997 aquesta vacunació
en els adolescents d’11-12 anys va ser substituïda
per la vacuna combinada A+B. Progressivament la
vacuna de l’hepatitis B s’ha anat incorporant al ca-
lendari de les vacunacions sistemàtiques en el pri-
mer any de vida. Canàries i Catalunya han estat les
últimes Comunitats Autònomes que fins a l’any 2002
han mantingut l’estratègia vacunal en preadoles-
cents (11-12 anys) i recent nascuts de mares porta-
dores del VHB. Des del 2002 a Catalunya es vacuna
sistemàticament a tots els recent nascuts de mares

HBsAg negatiu als dos mesos de vida, mentre que
els nascuts de mares HBsAg positiu es segueixen
vacunant en el moment del naixement juntament
amb l’administració de gammaglobulina específica
anti-hepatitis B. La utilització conjunta i precoç de
vacuna i gammaglobulina específica anti-hepatitis B
és també molt útil per a prevenir una hepatitis aguda
B després d‘altres situacions de risc d’exposició al
VHB en persones no protegides (no vacunats o no
responedors a la vacuna), com és el cas d’una pun-
xada accidental amb material contaminat amb sang
d’un pacient infectat pel VHB o després de relacions
sexuals quan la parella és portadora del VHB.

L’impacte de la vacunació universal contra el VHB
ha estat important arreu del món, traduint-se en una
disminució molt notable de nous casos de malaltia
aguda i les seves conseqüències posteriors amb l’a-
parició d’hepatitis crònica, cirrosi hepàtica i hepato-
carcinoma. A Catalunya un estudi comparatiu entre
1986 i 2001 va poder constatar una reducció de
més del 90% de casos d’infecció pel VHB en joves
entre 15 i 24 anys d’edat, que van passar del 9,3%
(1986) al 0,9% (2001). En aquest sentit és important
que els immigrants especialment en l’època prea-
dolescent es vacunin quan no puguin acreditar pro-
tecció enfront al VHB.

L’impacte de la vacunació
universal contra el VHB ha
estat important arreu del món,
traduint-se en una disminució
molt notable de nous casos de
malaltia aguda i les seves
conseqüències posteriors amb
l’aparició d’hepatitis crònica,
cirrosi hepàtica i
hepatocarcinoma.

Per últim cal recordar que les persones que presen-
ten una infecció pel VHB han de tenir cura en aque-
lles situacions on hi ha risc de transmetre la infecció
a altres persones. Així, hauran de mirar de no com-
partir útils personals que puguin contenir restes de
sang, encara que aquesta no sigui visible, com ta-
llaungles, raspall de dents o maquineta d’afaitar. Cal
que adverteixin al personal sanitari la condició de
portador del VHB quan s’hagin de sotmetre a proce-
diments instrumentals o davant d’un ingrés hospita-
lari, i també recomanar a la seva parella sexual que
es vacuni contra el VHB o bé utilitzar preservatiu per
tal d’evitar el risc de transmissió sexual del VHB. 



Dra. Laura Tuneu  

Adjunto del Servicio de Farmacia 
del Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

Dra. Montse Masip

Farmacéutica especialista 
del Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

Todos, hemos sido en algún momento de nuestras
vidas, pacientes, o bien hemos acompañado y cui-
dado enfermos de nuestro alrededor más directo.
Cuando esto ha sucedido hemos sentido miedo y
desamparo, puesto que la enfermedad conlleva vi-
vir en primera persona la angustia por recuperar
una vida sana.

En el contexto clínico, la relación entre el profesional
de la salud y el paciente forma parte de manera in-
divisible de la terapiaI. El sentido común y las inves-
tigaciones defienden que el 100% de los pacientes
desean que los profesionales de la salud les apo-
yen, les escuchen, les expliquen sus dudas con cla-
ridad y les presten una atención personalizada. Los
pacientes demandan profesionales en los que con-
fiar, que demuestren una alta competencia técnica y
emocionalII para aplicar, de manera honesta, empá-
tica, y comprometida el mejor tratamiento a lo largo
de todo el proceso.

Para ello es imprescindible que exista comunicación
entre el profesional y el paciente y que ésta se base
en el respeto, el dialogo, la sinceridad y el cariño. En
esta interacción, la parte menos afectada, el profe-
sional, ha de desarrollar todas las habilidades de co-
municación para establecer una base de confianza
que permita al paciente, explicar sus necesidades y
preocupaciones reales. 

Sin embargo, a veces, la presencia de ciertas barre-
ras, dificulta este tipo de relación. 

Barreras en la relación profesional 
de la salud-paciente
Existen múltiples factores que podrían explicarnos
las barreras más frecuentes en la relación profesio-
nal de la salud-paciente:

Para ello es imprescindible
que exista comunicación entre
el profesional y el paciente y
que ésta se base en el
respeto, el dialogo, la
sinceridad y el cariño.

La primera barrera: la falta de empatía  
La realidad muestra que  algunos  profesionales de la
salud muchas veces no somos capaces de percibir
el grado de estrés o de confusión de los pacientes.
Este desajuste es debido, básicamente a la dificultad
que supone poderse poner en la piel del otro. Y es
que “no sólo es necesario ver el grano, sino que hay
que intentar sentir el picor”. Desgraciadamente la fal-
ta de empatía no es poco frecuente, y a pesar que
puede ser debida a muchas causas, algunas pura-
mente culturales, el grado de estrés del propio profe-
sional es una de ellas, colocando al profesional en
una actitud defensiva, y poco permeable.

La segunda barrera: la falta de tiempo 
El tiempo es un requisito especialmente importante.
El conocimiento entre dos personas es la base de la
confianza en la que deben moverse dos interlocuto-
res para que el mensaje sea el adecuado y para que
éste sea percibido como tal. Difícilmente si no hay
tiempo, se podrá producir un diálogo, se podrán ge-
nerar las preguntas y buscar las respuestas más
adecuadas, se podrán conocer las creencias, las
preocupaciones y las emociones.

La tercera barrera: las expectativas 
y las ideas preconcebidas 
Estas son unas de las barreras más difíciles de su-
perar. Entre las falsas expectativas encontramos
que algunos profesionales de la salud esperan de

Relación entre los profesionales
de la salud y el paciente
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los pacientes una confianza incondicional y obe-
diencia infinita, mientras que determinados pacien-
tes esperan que el profesional de la salud actúe
como un chamán. Cuando las falsas expectativas
no se cumplen la relación se deteriora. Por ello, es
especialmente importante que ambas partes den a
conocer lo que cada uno puede aportar, poniendo
el marcador a cero en cada contacto. La actitud del
profesional de la salud es en este aspecto muy im-
portante por lo que es imprescindible actuar con
honestidad y sensibilidadIII. 

Tipos de relación profesional de la salud-paciente
Entendiendo que cada relación tiene que ser indivi-
dualizada, la evidencia científica demuestra que de-
terminados estilos de relación son más eficaces que
otros en el cumplimiento de las terapias, la satisfac-
ción de los pacientes e incluso la propia evolución
de los problemas clínicos.

Podríamos reconocer cuatro tipos básicos de rela-
ción entre profesional de la salud-pacientes, aten-
diendo al grado de control que ejercen cada uno de
ellos en esta interacción:

Modelo paternalista
El profesional de la salud domina la relación deci-
diendo qué es lo que el paciente debe hacer y el
paciente tiene una actitud de aceptar de buen grado
la autoridad cooperando con los consejos dictados.
Este ha sido el modelo de interacción más vigente
hasta bien entrados los años 60 y actualmente sigue
siendo el más prevalente.

Modelo consumista 
En este caso es el paciente quien controla esta inter-
acción, y es quién decide quién y cómo le deben
ayudar. El paciente se perfila como un consumidor
de servicios sanitarios que va utilizando según su
demanda. Suele aparecer en pacientes más escép-
ticos, pero también más asertivos y demandantes.
Mientras las peticiones de los pacientes parecen
“razonables”, la relación funciona, aunque siempre
queda la duda sobre el grado de confianza del pa-
ciente y si el profesional está siendo utilizado.

Modelo ausente
Es aquel en el que ni el profesional de la salud ni el
paciente tiene un control real sobre esta interacción.
Ninguna de las dos partes se implica lo suficiente y
por tanto, nadie toma decisiones. En este tipo de re-
lación es frecuente que el paciente abandone al pro-
fesional de la salud. 

Modelo mutual o de decisión compartida
Es el modelo que resalta la “coparticipación”. El pa-
ciente expone sus prioridades, miedos y preocu-
paciones y el profesional de la salud explica con

evidencia científica los riesgos y los beneficios de
cada una de las alternativas terapéuticas. Es decir,
se trata a la enfermedad desde dos puntos de vista,
la del profesional y la del paciente, a partir de ese
momento se buscan campos comunes en los que se
toman decisionesIV. En este caso la responsabilidad
moral de la decisión está al 50% entre ambos inter-
locutores.

Este  modelo de decisión compartida adapta la evi-
dencia clínica que proporciona el profesional de la sa-
lud con los valores y prioridades de cada paciente,
que obviamente son individuales y, en algunos casos,
no coinciden con las decisiones de los profesionalesV. 

Uno de los riesgos del modelo mutual de decisión
compartida es que los pacientes escojan una “op-
ción terapéutica equivocada”, es decir que se tome
una decisión “médicamente errónea” porque para el
paciente prevalezcan ciertas creencias por encima
de los clínicos. En este caso, la recomendación es la
de no presionar, ni manipular al paciente, ni mucho
menos, discutir. 

Aunque el modelo mutual de decisión compartida es
el que mejor resultado obtiene en términos clínicos,
humanísticos y emocionalesV, es posible que muchos
pacientes no lo deseen y, en este caso, también sus
preferencias deben ser respetadas. Un estudio cua-
litativo nos muestra que los pacientes prefieren que
los profesionales tomen inicialmente las decisiones
terapéuticas para ellos intervenir posteriormente,
cuando puedan describir su experiencia con los
tratamientosVI. Esto sucede, especialmente, cuando
los pacientes empeoran o cuando el diagnóstico es
más grave, en estos casos, los pacientes siguen
queriendo todo tipo de información y siguen apre-
ciando el hecho de poder decidir en un momento de-
terminado, sin embargo, el miedo y las limitaciones
físicas o emocionales que padecen hacen que con
frecuencia se sientan más cómodos dentro del mo-
delo paternalista, que de alguna manera los descar-
ga de responsabilidadesVII.

Los requisitos para establecer un modelo de decisión
compartida con los pacientes son los siguientes:

1.- Crear una atmósfera de intimidad, fomentar la
escucha activa, y la comunicación no verbal
adecuada para inducir un ambiente de confiden-
cialidad.

2.- Investigar si el paciente desea involucrarse en las
decisiones clínicas, conocer qué tipo de informa-
ción desea y cómo quiere que se la expliquen,
bien con preguntas indirectas tipo: “¿Quiere que
le interprete los análisis que me ha traído?”, o bien
directamente: “¿Qué prefiere o cómo se siente



más cómodo, quiere participar en cada una de las
decisiones que tomemos o quiere seguir mis re-
comendaciones?”.

3.- Identificar claramente cuál es la decisión a tomar,
por ejemplo “¿Quiere seguir con este tratamiento
a pesar del estreñimiento o prefiere buscar otra
alternativa terapéutica?”.

4.- Discutir con el paciente sus miedos, prioridades
y expectativas, por ejemplo “¿Qué es lo que más
le preocupa?”.

5.- Exponer todas las opciones terapéuticas con los
“pros” y los “contras”, la información debe trans-
mitirse de manera asequible, sin jerga médica,
explicando con dibujos o con gráficos conceptos
que puedan ser clavesVIII. Es importante retro-in-
formarse sobre si nos hemos explicado bien y
qué es lo que ha comprendido el paciente. Pro-
porcionar al paciente otras fuentes de informa-
ción o recursos como la ayuda a través de aso-
ciaciones de pacientes o de páginas web que
puedan ser útilesIX. Debe brindarse información
por escrito o facilitar, si están disponibles, medios
audiovisuales. 

6.- Es importante compartir con el paciente recomen-
daciones personales, es decir, plantear al pacien-
te cuál sería nuestra opción si estuviéramos en su
situación. 

7.- Negociar la mejor decisión con el paciente; si és-
ta no es urgente, valdría la pena dejar un tiempo
para que cada uno reflexione su opinión y volver-
se a reunir para discutir de nuevo la decisión que
se va a tomar.

8.- Una vez se ha tomado la determinación, sea cual
sea, apoyar para que el paciente se sienta acom-
pañado en la decisión tomada.

Sea cual sea el modelo de atención al paciente, este
debe ser “centrado” e individualizado en la persona,
dando preferencia a la información y a la retroinfor-
mación, a la colaboración y al respeto bidireccional,
porque sólo así el paciente puede escoger con liber-
tad las decisiones que afectan a su salud.

Finalmente, recordar la obviedad de que los profe-
sionales de la salud estamos al servicio de los pa-
cientes, para resolver, informar y confortar mediante
todas las habilidades técnicas y comunicativas de las
que disponemos para lograr el éxito terapéutico y la
satisfacción de cada uno de ellos.

Col·laboradors

12 inForma

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

I Ruiz Moral. ¿Qué estilo de consulta debería emplear con mis pacientes?: reflexiones prácticas sobre la relación médico-paciente. Aten
Primaria 2003;32:594-602

II Timothy Whelan; Mark Levine; Andrew Willan; Amiram Gafni; Ken Sanders; Doug Mirsky; Shelley Chambers; Mary Ann O'Brien; Susan
Reid; Sacha Dubois Effect of a Decision Aid on Knowledge and Treatment Decision Making for Breast Cancer Surgery: A Randomized
TrialJAMA. 2004;292:435-441

III Wenrich MD, Curtis JR, Shannon SE, Carline JD, Ambrozy DM, Ramsey PG. Communicating with dying patients within the spectrum of
medical care from terminal diagnosis to death. Arch  Internal Med 2001; 161:868-874

IV Lee SJ, Back AL, Block SD, Steward SK. Enhacing Physician-Patient Communication. Hematology 2002; :464-483

V Connor A, Roston A, Fiset V, Teotroe J, Entwinsde V, Llewellyn-Thomas H, Holmes-Rovner M, Barry M, Jones J. Decision aids for
patients facing health treatment or screening decisiones; systematic review. BMJ 1999: 319:731-734

VI Strull WM, Lo B, Charles G. Do patients want to participate in medical decision making. JAMA 1984;252:2990-2994

VII Degner LF, Sloan JA. Decision making during serious illness: what a role do patients really want to play? J Clin Epidemiol 1992;45:941-950.

VIII Mullen PD, Simona-Morton DG, Ramirez G, Frankowski RF, Green LW, Mains DA. A meta-analysis of trials evaluating patient education
and counselling for three groups of preventive health behaviours. Patient Education and Counseling 1997; 32:157-173

IX Fortin JA, Hirota LK, Bond BE, O`Connor AM, Nananda F- INdentifying patient preferences for communication risks estimates: a des-
criptive pilot study. BMC Medical Informatics and Decision making 2001:1:



Col·laboradors

13

in
Fo

rm
a
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Cuando el mundo conmemoró el 19 de mayo, el Día
Mundial de la Hepatitis, realizando una alianza entre
asociaciones de pacientes, sociedades médicas y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los princi-
pales gobiernos del mundo no apoyaron ni partici-
paron abiertamente en la campaña internacional de
concienciación para las hepatitis B y C. Triste desidia
y falta de interés de esos gobiernos demostrando
que no se preocupan del control de la grave epide-
mia. Es conocido que si no se actúa de inmediato,
millares de personas en el país podrán desarrollar
cirrosis o cáncer de hígado en los próximos 15 años
en función de esas enfermedades. El coste económi-
co y social, con pérdida de la capacidad de trabajo,
jubilaciones precoces, tratamiento de la cirrosis y
probables trasplantes de hígado, será con seguridad
infinitamente superior a lo que se invertiría en la de-
tección y tratamiento de los infectados.

Los virus de las hepatitis B y C ya infectaron más de
500 millones de personas en el mundo. La estimativa
es de la OMS y muestra la dimensión de la epidemia
global de las hepatitis B y C, un problema diez veces
mayor que el del SIDA. La traducción de esto: 1 de
cada 12 personas está infectada por hepatitis B o C.
La mayoría de los infectados desconoce que tiene la
enfermedad, pues ambas actúan silenciosamente.

Tanto la hepatitis B como la C no presentan síntomas
aparentes hasta una evolución importante del cua-
dro clínico. En España se estima que 800.000 per-
sonas padecen hepatitis C crónica y 450.000 hepa-
titis crónica B. De ellos, la mayoría todavía no han
sido diagnosticados, debido a la falta de síntomas
aparentes. Y cuando los síntomas surgen, no son
específicos, lo que dificulta bastante el diagnóstico
por los profesionales de salud. Descubrir esas en-
fermedades tardíamente agrava substancialmente

la condición de salud y las posibilidades de éxito del
tratamiento. Muchas veces, no queda otra alternativa
al paciente que no sea la realización de un trasplante
de hígado.

En pleno siglo XXI, las víctimas españolas de las
hepatitis B y C están siendo discriminadas por el po-
der público, en todos los niveles del sistema de sa-
lud. Mientras el poder público viene actuando en
todos los niveles de prevención y tratamiento del SI-
DA, hubo demora en combatir las hepatitis B y C. Y
eso a pesar que el virus de la hepatitis B fue descu-
bierto en 1965 y el de la hepatitis C en 1989.

La acción del gobierno es insuficiente, pues no con-
templa una amplia campaña publicitaria de alerta y
concienciación de la población sobre la transmisión
de los virus B y C de la hepatitis, los riesgos de esas
enfermedades y la importancia del diagnóstico pre-
coz, a ejemplo de lo que acontece con el SIDA. Los
estudios comprueban que portadores de hepatitis B
o C, si no son diagnosticados a tiempo, presentan
una expectativa de vida de solamente 56 años.

La acción del gobierno es
insuficiente, pues no contempla
una amplia campaña
publicitaria de alerta y
concienciación de la población
sobre la transmisión de los
virus B y C de la hepatitis, los
riesgos de esas enfermedades
y la importancia del diagnóstico
precoz, a ejemplo de lo que
acontece con el SIDA.

Las hepatitis B y C pueden ser contraídas por el sim-
ple contacto con sangre infectada, a causa de com-
partir instrumentos de manicura, pedicura, hojas de
afeitar, aparatos de piercing y tatuaje y agujas usa-
das para uso de drogas inyectables. La hepatitis B
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también es transmitida por vía sexual, siendo la prin-
cipal enfermedad sexualmente transmisible (DST),
de lo que no es debidamente informada la población,
y de madre a hijo durante el parto. 

Un país no puede ser considerado socialmente justo
e igualitario cuando los ciudadanos reciben oportu-
nidades diferentes en el acceso universal a los cui-
dados fundamentales para la preservación de la vida
como es el derecho a la salud. Este derecho está
constatado en las leyes españolas, pero en el caso
de los portadores de las hepatitis no se transforma
en un derecho efectivo. Para considerar a España un
país socialmente responsable para con la salud de
sus ciudadanos, el poder público debería conferir
tratamiento igual a las víctimas de hepatitis B y C con
relación a los portadores del virus VIH, en el plan de
la asistencia médica a la salud. 

Es necesario encontrar lo más rápidamente posible
las personas infectadas por el virus B o C. Con los
tratamientos disponibles actualmente se salvarían
millares de vidas, lo que significa menor número de
casos de cirrosis, cáncer y consecuentemente de
muertes.

Es necesario encontrar lo más
rápidamente posible las
personas infectadas por el
virus B o C. Con los
tratamientos disponibles
actualmente se salvarían
millares de vidas, lo que
significa menor número de
casos de cirrosis, cáncer y
consecuentemente de
muertes.

Como el SIDA, las hepatitis B y C son epidemias se-
rias. El problema es que mientras el SIDA es conoci-
do por la población, las hepatitis permanecen en el
anonimato. No saber es ruin, no querer saber es peor,
pero que el gobierno no se preocupe por las conse-
cuencias de esa omisión es imperdonable.
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Hepatitis C: la pandèmia amagada

Ramon Planas 

Cap de la Unitat d’Hepatologia.
Servei de l’Aparell Digestiu de
l'Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol.

Es creu que 170 milions de persones estan infecta-
des pel virus de l'hepatitis C (VHC) al món, la qual
cosa equival, aproximadament, a un 3% de la po-
blació mundial. A Espanya, la prevalença dels anti-
cossos contra el VHC (anti-VHC) se situa al voltant
del 2,5% (i és del 4,1% en els majors de 60 anys)
de la població. Un 70% d'aquests casos (unes 800
mil persones) pateixen hepatitis C crònica, és a dir,
que el VHC es multiplica contínuament dins dels
seus fetges. Si apliquem aquests percentatges a les
aproximadament 800 mil persones que tenen com a
referència l'Hospital Germans Trias i Pujol, la xifra de
pacients amb hepatitis crònica C en el Barcelonès
Nord i Maresme és d'uns 15.000 casos.

Factors de risc
El VHC es transmet fonamentalment per via sanguí-
nia. Els factors de risc que tradicionalment s'han
relacionat amb l'adquisició del virus són les transfu-
sions de sang i dels seus derivats fetes abans de
l'any 1990 (a partir d'aleshores i gràcies al coneixe-
ment del VHC i del seu cribatge, pràcticament ha
desaparegut aquest risc de les transfusions), la dro-
goaddicció per via intravenosa, la transmissió de la
mare infectada al nadó (amb un risc baix d'entre el
3% i el 5% dels casos), la promiscuïtat sexual i la re-
alització de tatuatges i piercings (si aquests proce-
diments no es fan de manera adequada respecte a
l'esterilització i no reutilització del material emprat).
De tota manera, s'ha de tenir en compte que al vol-
tant del 30% dels pacients amb hepatitis crònica C
no presenten cap factor de risc conegut. Es pensa
que en la majoria d'aquests casos van adquirir el
VHC a través de l'ús de material mèdic reutilitzable,
pràctica freqüent a Espanya fins fa uns 25 anys, co-
sa que explicaria l'alta prevalença de la malaltia en
els majors de 60 anys.

Conseqüències
El gran perill de la infecció crònica pel VHC és que
pot ocasionar cirrosi i càncer de fetge. De fet, en tot
el món occidental, incloent el nostre país, les conse-
qüències de la infecció crònica per aquest virus són
la principal causa de mort per malalties del fetge i la

principal causa de trasplantament hepàtic. Això és
degut a que, un cop establerta l'hepatitis crònica C,
entre el 2% i el 20% dels malalts desenvoluparan una
cirrosi al cap d'uns 20-30 anys i, quan el malalt ja té
una cirrosi, el risc anual de desenvolupar un càncer
de fetge és del 1% al 4%. És molt difícil saber quin
risc té de patir cirrosi i càncer de fetge una persona
concreta amb hepatitis crònica C, però el que sí sa-
bem és que aquest risc augmenta amb l'edat del pa-
cient, amb el consum d'alcohol i amb la presència de
coinfecció per altres virus, i, en canvi, disminueix en
el sexe femení i si s'adquireix la malaltia en edat jove.

La importància del diagnòstic
El diagnòstic de l'hepatitis C és fàcil de realitzar: no-
més cal una simple anàlisi de sang que determini
l'anticos del virus i, si el resultat és positiu, s'ha de
comprovar analitzant el material genètic del VHC. Si
el diagnòstic és tan senzill, com s'explica que no-
més s'hagi diagnosticat una quarta part dels pa-
cients infectats? Això és així perquè la major part de
les persones amb hepatitis crònica C no saben que
estan malaltes. I és que la infecció no dóna molès-
ties fins que el fetge està molt deteriorat, moment en
què el pacient difícilment podrà beneficiar-se del
tractament. Per tat d'evitar que l'hepatitis evolucioni
en una cirrosi i, a la seva vegada, en un càncer, cal
fer tots els esforços possibles per detectar el virus,
no només en les persones que presentin factors de
risc en el seu historial, sinó també en les persones a
qui s'hagi detectat alteracions de l'analítica hepàti-
ca, sobretot de les transaminases.

Tractament
Si és possible, les persones diagnosticades d'hepa-
titis C crònica han de rebre tractament, perquè, si la
resposta terapèutica és satisfactòria i s'aconsegueix
eliminar el virus, evitarem que la malaltia progressi
cap a la cirrosi i el càncer de fetge. Tot i que el trac-
tament és llarg (habitualment entre 24 i 48 setmanes)
i està acompanyat d'efectes adversos, en l'actualitat
aconseguim curar al voltant del 65% dels casos,
percentatge que augmenta fins gairebé el 90% si el
malalt està infectat pels genotips 2 i 3, i baixa fins al
55%, aproximadament, si està infectat pel genotip 1
(malauradament, el més freqüent en el nostre país).
Si el malalt no és tributari de rebre tractament per-
què presenta contraindicacions o té una edat avan-
çada, també és important fer el diagnòstic a temps
per tal poder fer el seguiment apropiat del pacient i
actuar el més aviat possible davant de l'aparició de
possibles complicacions.
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Introducción
Las hepatitis virales se han denominado según letras
del alfabeto, así tenemos Hepatitis A, B, C, D, E; son
las más conocidas y es posible que en el futuro se
descubran más.

La Hepatitis A, clínicamente se presenta de forma
aguda de mayor o menor gravedad, en general leve
y adquirida en edades tempranas no se transforma
nunca en crónica. El tipo de transmisión es oral-fecal,
por alimentos contaminados y /o contactos directos.
Existe una vacuna eficaz para su prevención y está
indicada para personas que viajan a países endémi-
cos.

La Hepatitis B, se conoció inicialmente como hepa-
titis sérica pues su transmisión se realiza a través de
sangre o sus derivados (transfusiones) o de meca-
nismos parenterales (agujas). 

Se descubrió a partir del hallazgo del antígeno Aus-
tralia en la sangre de un aborigen australiano infec-
tado (actualmente se sabe que es un antígeno que
forma parte de la cubierta del propio virus B). La de-
tección del mismo con unas analíticas apropiadas
permitió poder descartar sangre infecciosa y diag-
nosticar a los enfermos portadores. Actualmente se
dispone de tratamientos y vacunas muy eficaces.

La Hepatitis C, era denominada hace años no A-no
B  pues se conocía su existencia en una época en la
que ya se podían diagnosticar tanto la hepatitis A
como la B. Se adquiere a través de la vía parenteral,
pinchazos, agujas.

El chimpancé es el único animal de experimentación
en el cual se puede reproducir la infección humana.
En 1989 se detectaron partículas virales en los chim-
pancés. Gracias a estas investigaciones experimen-
tales y a los estudios de sueros almacenados de

pacientes que habían sufrido hepatitis post-transfu-
sional, años antes se confirmaron las hipótesis de los
científicos. Asimismo se obtuvo un método de labo-
ratorio para el estudio en la práctica clínica habitual
que permite el diagnóstico específico y así descartar
la sangre y productos derivados que contienen el
virus y que podrían contagiar la hepatitis C. 

Se dispone de tratamientos curativos, eficaces en la
mitad de todos los casos, pero no se tienen vacunas.

La Hepatitis D (también llamada delta) se produce
en personas infectadas con el VHB. Debido a que el
virus delta es defectuoso necesita el antígeno de su-
perficie del VHB para replicar y perpetuarse. Si des-
aparece este antígeno se puede considerar curada.
Predomina en el área mediterránea y actualmente por
diversas causa su prevalencia está disminuyendo. El
tratamiento de la fase crónica es poco eficaz, difícil
y largo y se basa en el interferón administrado du-
rante años.

La Hepatitis E, es de transmisión oral-fecal, es poco
frecuente en nuestro medio, pero tiene gran interés
su diagnóstico pues puede afectar a inmunodepri-
midos y trasplantados. También se han descrito epi-
demias en países en desarrollo como en la India,
con una elevada mortalidad en mujeres embaraza-
das. No tiene ni tratamiento ni vacuna en este mo-
mento.

Importancia de las hepatitis crónicas virales 
en la actualidad

Este artículo se centrará en las hepatitis B y C por ser
las más frecuentes, y se analizarán sus diferencias y
similitudes en el tratamiento, evolución clínica y con-
troles recomendados.

Las hepatitis B y C son las más frecuentes en nuestro
medio, las vías de transmisión son prácticamente las
mismas. Además, la hepatitis B se contagia mucho
más que la C por vía sexual. Comprenden gran parte
de la tarea asistencial del día a día. 

En la práctica especializada de la Hepatología se
pueden observar estas hepatitis en un amplio espec-
tro clínico, con pacientes en diversas fases de su en-
fermedad que van a tener requerimientos diversos.

Diferencias y similitudes entre las
hepatitis por el virus B o el virus C 
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Las tareas de prevención, con la educación sanitaria
y vacunas en los casos indicados, son básicos para
frenar su desarrollo y estabilizar a los enfermos y en
una gran proporción de casos alcanzar una curación. 

Las hepatitis B y C son las
más frecuentes en nuestro
medio, las vías de transmisión
son prácticamente las mismas.
Además, la hepatitis B se
contagia mucho más que la C
por vía sexual. Comprenden
gran parte de la tarea
asistencial del día a día.

De una manera resumida se pueden destacar los
siguientes puntos:

1. Las hepatitis crónicas representan un 
problema frecuente.

• En nuestro medio la prevalencia de las hepatitis
por VHB en la población general es de 1-3% y por
el VHC de 2-4%. Ello depende del tipo de pobla-
ción estudiada, de alguna circunstancias como:
haber recibido transfusiones en el período anterior
a 1989 (cuando no se disponía de los controles
diagnósticos), de posible consumo de drogas o
de relaciones sexuales de riesgo o proceder de
países donde estas infecciones son endémicas
(ej.: China, África Subsahariana).

2. Pueden tener un curso progresivo 

• Las hepatitis crónicas tienen un curso variable,
desde leves y mantenerse así durante años o bien
seguir un curso rápidamente progresivo con evo-
lución a cirrosis hepática y en un porcentaje de ci-
rrosis podrían desarrollar un hepatocarcinoma. Se
conocen los factores que pueden favorecer una
evolución más rápida y un mal pronóstico; la in-
gesta crónica de alcohol favorece una evolución
más grave.

3. Un elevado porcentaje de personas no saben 
que son portadoras (50% aproximadamente) 

• Debido a que la infección aguda suele ser asinto-
mática, la mayoría de pacientes descubren que
son portadores de una hepatitis, B o C, al ser do-
nantes de sangre, o en analíticas de control (de
empresa, al realizarse un pre-operatorio, al que-
darse embarazadas, etc.). Se recomienda en estas
circunstancias una visita al médico de cabecera
para información.

4. Hepatitis  B/C y embarazo

• Esta posibilidad que afecta a las mujeres jóvenes
y a las parejas en general, es de un gran interés
no sólo a nivel personal sino también epidemioló-
gico por el  riesgo de transmisión de la hepatitis al
recién nacido. Aunque hay personas que opinan
que el riesgo es muy bajo, prácticamente nulo y
dependerá de los niveles de viremia y de la repli-
cación viral. 

• En las hepatitis C el riesgo de transmisión es del
5%. El tratamiento actual anti-VHC no se puede
administrar en el embarazo por ser teratógénico.
La hepatitis C requeriría por lo tanto, un tratamien-
to antes del embarazo. Por ello sería conveniente
realizar una analítica antes de un embarazo, en es-
pecial en personas con antecedentes de riesgo.

• En las hepatitis B existen posibles tratamientos
durante el embarazo y el recién nacido recibe va-
cunas y gamma-globulina anti-VHB al nacer, con
buenos resultados.

5. Tratamientos curativos.

• Los tratamientos de la hepatitis C pueden llegar a
ser curativos; el porcentaje de éxito, definido co-
mo respuesta viral mantenida (el virus desaparece
de la sangre y del hígado) se alcanza, con el trata-
miento actual, en el 50-80% de los casos, depen-
diendo del genotipo viral.

• Los tratamientos de la hepatitis B, permiten con-
seguir una estabilización, de extraordinaria impor-
tancia, pues se normaliza la analítica hepática, se
negativiza el DNA-VHB en la sangre, la enferme-
dad hepática se inactiva y no avanza. Los trata-
mientos actuales se basan en pastillas que se
deben administrar diariamente por un tiempo pro-
longado. En casos seleccionados podría estar in-
dicado el tratamiento con interferón.

6. Necesidad de una información actualizada

• A veces en la consulta, el paciente diagnosticado
de hepatitis crónica pregunta si dicha hepatitis
puede ser grave. Delante de este tipo de cuestio-
nes, el médico sólo puede responder que va a
depender, de si la persona a partir de conocer el
diagnóstico, y consciente del riesgo se propone
cuidarse y controlarse o incluso realizar un trata-
miento que puede ser curativo. El individuo afec-
tado debería buscar consejo, conocer su situa-
ción clínica y las opciones terapéuticas.
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Los tratamientos antivirales son por ley, de dispen-
sación y control hospitalario.

Durante el tratamiento antiviral y para mejorar la
adherencia y así la respuesta viral, deberían existir
en los centros equipos multidisciplinarios (hepatólo-
gos, farmacólogos, enfermería y psicólogos).

El tratamiento de las hepatitis crónicas, debería con-
templarse con una visión de continuidad de cuida-
dos.  Su asistencia requerirá nuevos programas asis-
tenciales coordinando la asistencia primaria con la
hospitalaria para los pacientes hepáticos crónicos,
como se ha realizado con la diabetes.

Actualmente, se conocen mejor los factores que
podrían influir en el rápido avance de las hepatitis

crónicas a cirrosis hepática. Algunas circunstancias
son modificables; por ejemplo es importante insistir
en la abstención completa de bebidas alcohólicas
en los pacientes con hepatitis crónica de origen viral.
Se debería implicar más a los pacientes en sus auto-
cuidados con programas de prevención y vacuna-
ciones y con campañas parecidas a las realizadas
antitabaco y para frenar la obesidad.

• Evolución crónica 80%
    (con diversas gravedades)

• No vacuna

• Tratamiento curativo en 50-80% de casos

• No integrado en el genoma

• Poco frecuente el contagio por vía sexual

• Frecuente en Japón, Egipto

• Evolución a crónica (adultos) 5%

• Vacuna eficaz

• Tratamiento sólo estabiliza la enfermedad

• Virus integrado en el genoma

• Frecuente el contagio por vía sexual

• Frecuente en China y Africa Subsahariana

VHC VHB

• Grupos de riesgo similares

• Las mismas vías de contagio

• Pueden evolucionar a la cronicidad (en 20-30 años...)

• Pueden producir cirrosis y tumores hepáticos y precisar un trasplante de hígado en casos
seleccionados

• La ingesta de alcohol y/ o sustancias tóxicas pueden hacer que la evolución se acelere

• Se investigan nuevos tratamientos

VHC y VHB circunstancias en común

Tabla 1 Diferencias entre las Hepatitis por Virus de la Hepatitis B (VHB) o de la Hepatitis C (VHC)

Tabla 2 Similitudes entre las Hepatitis por Virus de la Hepatitis B (VHB) o de la Hepatitis C (VHC)

Hepatitis crónicas y futuro.
Aspectos asistenciales y terapéuticos.
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Teresa Casanovas Taltavull

Hepatòloga
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l’Hospital Universitari de Bellvitge

Un pacient ben informat de la seva malaltia, és una
persona més conscient de la seva situació, la qual
cosa afavoreix una bona comunicació i relació amb el
seu metge, també influirà positivament a l’adherència
del tractament, i tot plegat ajuda a millorar la seva
qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS).

Actualment vivim en una societat amb uns valors que
s'idealitzen i sobrevaloren, circumstàncies com l'èxit
social, els diners, la bellesa, la salut però val la pena
aturar-se a reflexionar sobre altres valors com el sen-
tit de la nostra vida i la felicitat. En el cas de la salut,
sembla que encara és més rellevant. Molts cops hem
sentit dir, “si tens salut ja ho tens tot” o “menys mal
que com a mínim tenim bona salut”. El missatge que
hi ha darrera d’aquests mites socials té un risc.
Aquest risc pot aparèixer quan la salut comença a fa-
llar, aleshores, ja no es pot ser una persona feliç?, ja
no es pot gaudir d’una bona qualitat de vida?. Per
aquest motiu, és important poder visualitzar la nostra
vida com una suma d’elements on no només hem de
tenir en compte el nostre estat físic, sinó altres aspec-
tes com són la família, la parella, els amics, la feina,
l’oci, etc. Si tenim una visió més global, i no tan foca-
litzada en la part corporal, ens podria ajudar a gaudir
d’una millor qualitat de vida quan patim una malaltia. 

El concepte de qualitat de vida relacionada amb la sa-
lut, és un concepte multidimensional doncs compren
diferents factors de la pròpia vida. Es defineix com la
percepció subjectiva que té la pròpia persona, in-
fluenciada pel seu estat actual, de la capacitat per

realitzar aquelles activitats importants per ella (Schu-
maker & Naughton). També fa referència als efectes
d’una malaltia o d’un tractament en els diversos àm-
bits: físic, emocional i social. Per últim, aquest con-
cepte es relaciona amb el grau de satisfacció que
sent la persona en aquests tres nivells esmentats.

Per entendre millor el concepte podem observar el
següent esquema (Fig.1). 

Aquí podem veure com els factors psicològics (emo-
cions, personalitat, pensaments, etc.), els factors or-
gànics (l'estat físic), i també els factors socio-familiars
(recolzament de familiars i amics) tenen influència en
la nostra QVRS. Aquesta QVRS també està determi-
nada per la situació actual que visquem (succés vi-
tal). Podríem imaginar com a succés vital el moment
en que ens van diagnosticar l'hepatitis. En aquest
moment, la QVRS que nosaltres percebem dependrà
de la influencia de factors previs, juntament amb la vi-
vència de la situació estressant, i això farà que sentim
un determinat benestar o bé malestar a nivell físic,
emocional i social. 

Hem vist com la nostra qualitat de vida també depèn
de la situació vital en la que ens trobem i com la per-
cebem, en aquest cas la malaltia de l'hepatitis. Per
tant, una manera d’afrontar-lo podria ser coneixent
els diferents aspectes psicològics, és a dir, com ens
podem sentir en el moment del diagnòstic, durant el
tractament i un cop passat el tractament. També ens
pot ajudar tenir informació sobre la malaltia. D'aquesta
manera, ens fem més conscients del que va suc-
ceint i ens capacitem per participar activament en el

Factors
psicològics

Benestar
físic

Benestar
emocional

Factors
orgànics

Factors
Socio-fliars

QVRS

Benestar
social

Succesos vitals
Estressants

Divorci
Mort familiar
Canvis de
residència
altres...

Fig.1: QVRS Qualitat de vida relacionada amb la salut

Qualitat de vida en relació a la salut, informació
sobre la malaltia i adherència al tractament
dels pacients amb hepatitis B i/o hepatitis C
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procés de la malaltia. Això ens ajuda per prendre
decisions, millorar la comunicació amb el metge i la
resta de l’equip sanitari, i també per conèixer la im-
portància del seguiment del tractament. 

Els aspectes psicològics de la hepatitis varien se-
gons el moment en el que ens trobem de la malaltia
i també depenent del bagatge i experiències prèvies
de cadascun fins arribar al diagnòstic. Per exemple,
no és el mateix una persona que porta temps patint
més o menys molèsties, sense saber el motiu i rea-
litzant-se proves contínues, que la persona que de
manera més fortuïta, sense símptomes previs, li diag-
nostiquen sense esperar-s’ho. 

Aspectes psicològics dels pacients amb hepatitis
en el moment del diagnòstic:

• Estat general de commoció: “no m’ho puc creure”
• Sentiments de desconsol i pèrdua de salut, i pos-

siblement de somnis i de projectes
• En alguns casos, pot donar-se una situació de

SHOCK (bloqueig per parlar o entendre el que li
diuen en aquell moment)

• Estat de desordre i confusió: apareixen les prime-
res preguntes sense resposta “¿per què a mi?”

• Falta d’informació veraç i apareixen molts dubtes
• Pensaments erronis sobre l’evolució i el pronòstic

de la malaltia
• Sentiment de por al dolor, al patiment, a la mort, al

contagi, al rebuig social i a l’etigmatització
• Sentiments de culpa per haver-se contagiat. Moltes

persones no saben com s'han infectat
• La vida es veu afectada a diversos nivells: perso-

nal, parella, família, relacions socials i professionals

Aspectes psicològics dels pacients amb hepatitis en
el moment del tractament:

• Por al rebuig social 
• Aïllament i soledat
• Risc de major afectació psicològica: depressió i

ansietat (que també pot anar en relació amb el
tractament)

• Canvis en les activitats quotidianes de la seva vida
• Tractament agressiu amb efectes secundaris des-

agradables
• Risc d’abandonament del tractament si no se sen-

ten recolzats

Per poder afrontar aquestes situacions, en primer
lloc els pacients han d'acceptar que es poden per-
metre està malament un temps i que és la reacció
normal davant d’una notícia com aquesta. 

Després han de començar a acceptar que tenen una
malaltia i que la seva vida pot començar a canviar

d’alguna manera. Per ajudar-los a acceptar la situa-
ció és important que rebin ajuda dels altres, familiars,
professionals i associacions. També serviran les con-
sultes a l’especialista, fent les proves i els controls
necessaris. Per últim, s'ha d’intentar tenir una visió
realista, moltes vegades els pensaments negatius
poden superar la realitat, per tant, és molt necessà-
ria la informació.

no és el mateix una persona que
porta temps patint més o menys
molèsties, sense saber el motiu 
i realitzant-se proves contínues,
que la persona que de manera
més fortuïta, sense símptomes
previs, li diagnostiquen sense
esperar-s’ho.

Aquesta necessitat d’informar-se és un recurs positiu
sempre que es faci amb precaució. Actualment tenim
accés a molta informació sobretot a través d’internet,
i també de les revistes, de la premsa i els llibres. Això
fa que sovint hi hagi un excés d’informació que no és
gens recomanable No cal tenir tota la informació de
cop, és millor gradualment i en funció de com la per-
sona reaccioni en cada moment. Per una altre banda,
s'ha de saber diferenciar la informació real i vertadera
d’aquella que és perjudicial i alarmista. També cal te-
nir en compte que molta  informació està escrita en un
llenguatge tècnic que se’ns fa difícil d'entendre. De
vegades, podem trobar-nos amb textos antics donat
que constantment s’estan fent noves investigacions o
també ens podem trobar amb notícies falses. Per úl-
tim, hem de ser conscients que de vegades hi ha "fo-
ros" d’opinió on poden haver-hi persones que no estan
bé a nivell emocional. Per tant, hauríem de consultar
sempre els dubtes al nostre especialista. Aquest és
un dels motius, entre molts d’altres, on podem veure
la importància d’una bona relació metge-pacient.

Aquesta relació s’hauria de caracteritzar per tres pre-
misses bàsiques: la confiança, el respecte i la confi-
dencialitat mútua que ens permeti expressar allò que
ens angoixi i d’una altra banda, ens puguem sentir
escoltats i compresos. A vegades, la visita mèdica
genera una mica d'angoixa, això fa que se'ns oblidi el
que volíem comentar o els dubtes que volíem pre-
guntar. Una bona solució és preparar-se prèviament
la visita fent un llista per escrit dels temes que volem
tractar amb el metge o bé intentar anar a la visita
acompanyat per una altre persona, amic o familiar. 

Es poden diferenciar dos models de relació met-
ge-pacient. El model paternalista, un model més



Col·laboradors

21

in
Fo

rm
a

tradicional on el metge dona instruccions al pacient
i aquest obeeix, o no. I l’altre, seria el model pro-actiu
on la participació dels dos és mútua i recíproca. En
aquest model s’entén que el metge és l’expert en co-
neixements tècnics sobre salut i el pacient és l’expert
en viure amb la seva malaltia. És cert que la malaltia
té elements comuns, com són els símptomes, l'evolu-
ció i determinades respostes al tractament, però ca-
da persona és diferent, ho viu i ho sent d'una manera
determinada, i això influeix en el seu propi procés de
la malaltia. Per tant, no només hem de focalitzar la
nostra atenció com a sanitaris en la malaltia sinó
que hauríem d'ampliar-la a tot el conjunt de la per-
sona. 

En el procés d’una malaltia no només podem comp-
tar professionalment amb el nostre metge, sinó que
cada cop més es treballa en equips multidiscipli-
nars. Un equip de suport multidisciplinar millora
l’acceptació de la malaltia i el compliment del trac-
tament. 

Aquests equips poden estar formats pel metge, in-
fermeres, farmacòlegs i psicòlegs. Hi ha estudis que
demostren  que els pacients que participen activa-
ment en el seu autocontrol milloren el seu estat de
salut, presenten una major confiança en la seva ca-
pacitat per afrontar la seva malaltia i  tenen una ma-
jor qualitat de vida.

A la següent taula es mostren les funcions que po-
den dur a terme els professionals sanitaris dins d’un
equip miltidiciplinar, dirigides tant al pacient com als
seus familiars:

ESPECIALISTA HEPATÒLEG

• Diagnòstic de la malaltia
• Informació i indicació sobre el tractament
• Seguiment de la malaltia durant i post tractament 
• Consells de salut

INFERMERIA

• Crear una relació d’ajuda i de coordinació
• Escolta receptiva i respectuosa (no serveix dir no-

més el que s’ha de fer)
• Educar en el tractament i els hàbits saludables

PSICOLOGIA

• Estratègies d'afrontament (depressió i ansietat)
• Suport durant el tractament
• Descarrega emocional i empatia
• Prevenir futurs trastorns psicològics

FARMACOLOGIA

• Dispensar la medicació

• Explicar la duració del tractament, les característi-
ques del medicament, l’administració i com preve-
nir les complicacions

Entre d’altres estratègies per millorar l’adherència al
tractament, juntament amb el suport dels equips de
professionals multidisciplinars i d'un model pro-actiu
de relació metge-pacient, trobem: 

• Tenir en compte els aspectes psicosocials i emo-
cionals del pacient.

• Participació del pacient en les decisions.
• Informar al pacient dels beneficis i efectes secun-

daris del tractament. Ajustar les expectatives reals
que es tenen del tractament (pros i contres i resul-
tats actuals).

• Facilitar el contacte amb l’especialista. A ser pos-
sible, que sempre sigui el mateix durant tot el se-
guiment.

• A les visites cal recordar la importància del com-
pliment i reforçar positivament els resultats.

• L’objectiu amb els pacients en general i els crònics
en particular, no es només curar, sinó promoure la
salut, prevenir complicacions i CUIDAR la persona.

La principal causa d'abandonament del tractament
són els efectes secundaris que es donen al comen-
çament, com són la irritabilitat, depressió, problemes
en les relacions sexuals, pèrdua de pes, cansament
i dolor muscular, entre d'altres. Tot i així, existeix una
gran  variabilitat d'aquestes conseqüències en funció
de cada pacient, i per aquest motiu s'ha d'ensenyar
a prevenir-les o minimitzar-les i intentar realitzar una
vida normal.

La depressió és un dels efectes adversos més comú
en els pacients en tractament amb interferó i ribaviri-
na. És important avaluar abans i durant el tractament
qualsevol senyal de depressió per dirigir al pacient
immediatament a un tractament psicològic especia-
litzat.

En resum, un pacient correctament informat sobre la
seva malaltia és més conscient de la seva situació
i això també influeix en la comunicació amb el seu
metge, la coneixença d'equips multidisciplinars on
demanar suport i tot plegat l'ajudarà a l’acceptació
de la malaltia afavorint l’adherència al tractament, i fi-
nalment aconseguir millorar la seva qualitat de vida.

Per últim, hem de recordar que la salut i la malaltia no
són dos estats dicotòmics, és a dir, la malaltia és
compatible amb una bona o relativament  bona qua-
litat de vida.
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Daniel Bonaventura

Periodista 

Crònica de la Conferencia impartida 
pel Dr. José A. Carrión

Davant la bateria de preguntes formulades pels as-
sistents a un acte informatiu sobre hepatitis C, el
doctor José A. Carrión, del Servei d'Hepatologia de
l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques de
l'Hospital Clínic de Barcelona, va recomanar que “si
el vostre metge no respon, demaneu la derivació a
l'especialista”.

Segons el Dr. Carrión, “els metges no tenen perquè
saber-ho tot” i el tractament contra l'hepatitis C “s'as-
semblarà cada vegada més al de la sida i caldrà fer-
lo en centres especialitzats”. El doctor va contestar
les inquietuds d'un grup de pacients que dubten que
el metge que els tracta tingui prou coneixements so-
bre aquesta malaltia greu, entre altres coses perquè
no aporta solucions adequades als efectes secun-
daris dels tractaments farmacològics vigents. El doc-
tor Carrión va pronunciar, el passat 2 d'octubre al
Centre Cívic Parc-Sandaru de Barcelona, la confe-
rència “Hepatitis C crónica, su tratamiento y nuevas
expectativas” en un acte organitzat per l'Associació
Catalana de Malalts d'Hepatitis (ASSCAT) i la
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos (FNETH). L'acte va comptar amb l'assis-
tència d'una setantena de persones. El secretari de
la FNETH, Antonio Bernal, va dir que el virus de l'he-
patitis C és un dels “grans tabús” del món sanitari.
Bernal va demanar “nous protocols d'actuació adre-
çats als Centres d'Atenció Primària” i com a solució
va proposar que “ens informem nosaltres si el metge
no ho fa” amb l'objectiu de poder “dialogar amb ell”
per trobar solucions personalitzades. Bernal no va
voler acabar l'acte sense transmetre un missatge
d'esperança en el “sistema sanitari públic, gratuït i
universal”. Va ser en aquest context de col·loqui
obert, per aclarir dubtes i aportar solucions, després

de la conferència, que el doctor José A. Carrión va
proposar de demanar la derivació a l'especialista “si
el vostre metge no respon”. El doctor va admetre que
el tractament amb Interferó pot ser “molt agressiu”.

L'hepatòleg es va mostrar esperançat respecte al fu-
tur dels malalts crònics d'hepatitis C, ja que va pro-
nosticar que els nous fàrmacs en estudi permetran
en pocs anys passar de l'aproximadament 50 per
cent de malalts tractats que actualment aconseguei-
xen curar-se fins “al 75 per cent”. Aquestes dades es
refereixen als malalts contagiats amb el virus de ge-
notip1, el més freqüent a Catalunya i el d'eliminació
més incerta. L'especialista del Clínic va explicar que
les dades concretes sobre el nombre total de gent in-
fectada que ha rebut tractament les té l'Institut Català
de la Salut (“jo no les sé”, va aclarir), però va estimar
que entre un un 1’5 per cent i un 2 per cent de la po-
blació pot estar infectada pel virus de l'hepatitis C.
Segons va afegir, el “gran problema” d'aquesta ma-
laltia és que no dóna símptomes. Els metges que
més nous casos diagnostiquen són els dels Centres
d'Atenció Primària i els que fan les revisions laborals,
a partir de les alteracions de les transaminases que
detecten en les analítiques de sang. Es calcula que
la meitat de les persones infectades no saben que
són portadores del virus de l'hepatitis C.

Segons el Dr. Carrión, “els
metges no tenen perquè
saber-ho tot” i el tractament
contra l'hepatitis C
“s'assemblarà cada vegada
més al de la sida i caldrà fer-lo
en centres especialitzats”.

Nous fàrmacs, noves esperances
El doctor Carrión va dedicar bona part de la seva
conferència a explicar en quin moment es troba la re-
cerca. Els nous fàrmacs per combatre l'hepatitis C
es divideixen en dos grups: els “similars o anàlegs”
als actuals Interferó i Ribavirina, i les “noves molècu-
les o inhibidors”. Entre els primers hi ha l'Albuferó,
amb respostes d'eliminació del virus semblants a

“L’Hepatitis C s’haurà de tractar
per personal especialitzat”
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l'Interferó, però s'administra cada quatre setmanes,
de manera que el pacient guanya qualitat de vida.
La Viradimina, més o menys com la Ribavirina, tam-
bé té la mateixa eficàcia que aquesta, però provoca
menys anèmia i és més ben tolerada pel pacient.

El segon grup, el de les noves molècules o inhibidors,
es basa en la proteasa i la polimerasa, dues proteïnes
que intervenen en la replicació del virus “C”. Els
nous inhibidors de la polimerasa (la Valopicitabina i el
Ciluprevir), però, “no sortiran al mercat”, va informar
el Dr. Carrión, el primer perquè no aconsegueix elimi-
nar totalment el virus del fetge i, el segon, per la toxi-
citat cardíaca demostrada durant els experiments. En
canvi, sempre segons el Dr. Carrión, les expectatives
són millors per als inhibidors de la proteasa. Dins
aquest grup hi ha el Telaprevir i el Boceprevir, dos
fàrmacs actualment ja en fase avançada d'experi-
mentació amb humans que s'administraran sumats al
tractament clàssic d'Interferó i Ribavirina. Persones
malaltes d'hepatitis C formen part actualment a
Barcelona de grups d'experimentació amb aquests
nous fàrmacs. El doctor Carrión va avançar resultats
d'estudis amb Boceprevir encara no acabats que han
permès comprovar que “en sis mesos de tractament,
l'eliminació sostinguda del virus és equivalent a dot-
ze mesos de tractament convencional”. Aquests nous
fàrmacs no només permetran incrementar del 50 per
cent al 75 per cent les curacions, sinó que “donaran
noves oportunitats” als pacients no responedors, in-
closos els “no responedors nuls”. Tot apunta que el
tractament serà més breu en el temps (probablement
sis mesos), però la intensitat dels efectes secundaris
serà més perceptible.

L'especialista va afirmar que s'ha aconseguit que fins
a un 14 per cent de “no responedors nuls” eliminin la
malaltia amb una segona oportunitat de tractament
que inclogui Boceprevir a més d'Interferó i Ribavirina,
mentre que els “no responedors clàssics” també po-
den tornar-se a tractar i aconseguir la curació. S'entén
per “no responedors clàssics” el grup de pacients
que van reduir càrrega viral, però no van aconseguir
acreditar “càrrega viral indetectable”, que en el lle-
guatge col·loquial es coneix com “negativitzar”. “Con-
clusió, cal un seguiment personalitzat dels no respo-
nedors”, va sentenciar el doctor, atenent els resultats
de les experimentacions en curs.

Segona oportunitat per a “responedors”
no curats
D'altra banda, efectivament, segons va confirmar el
Dr. Carrión, l'Institut Català de la Salut (ICS) ha auto-
ritzat la repetició de tractament amb Interferó pegilat
i Ribavirina a tots aquells malalts que durant la pri-
mera sessió de tractament van ser considerats pel

metge com a “responedors”, però no van aconseguir
eliminar completament el virus o bé van fer recidiva.
Aquí ja no parlem de malalts que aconsegueixen en-
trar en el grups d'experimentació, sinó de tracta-
ments oberts a tots els pacients ja sotmesos a un
primer tractament i considerats responedors, però
no curats. Tots aquests responedors no curats tenen
dret ara a demanar al seu metge una segona opor-
tunitat de tractament.

José A. Carrión va considerar “una gran fita” que
l'Institut Català de la Salut, del Departament de Salut
de la Generalitat, hagi modificat la normativa per do-
nar aquesta segona oportunitat a tots els malalts que
hagin fracassat davant un primer intent de tracta-
ment, sempre i quan compleixin la condició d'haver
estat considerats “responedors”. El grup de “respo-
nedors” no només inclou els pacients que han acon-
seguit eliminar completament el virus del seu cos
(aquests ja s'han curat i, per tant, no necessiten tor-
nar a tractar-se), sinó també aquells que, durant el
tractament, hagin experimentat un descens important
de la càrrega viral (més de dos logaritmes) o fins i tot
hagin arribat a registrar “càrrega viral indetectable”,
malgrat veure al final frustrades les seves expectati-
ves de curació. Bona part d'aquest grup de gent ex-
perimenta amb angoixa l'espera de solucions.

Iniciar el tractament redueix el risc 
de descompensacions
El doctor Carrión va assegurar que l'eliminació del vi-
rus permet al fetge “recuperar-se i millorar la fibrosi”.
La icterícia (grogor del a pell i dels ulls) i la retenció
de líquids (com ara la panxa inflada rodona) poden
ser símptomes d'una cirrosi. Jose A. Carrión va re-
comanar anar al metge davant aquests símptomes.
Va afegir que iniciar el tractament “redueix el risc d'a-
parició de descompensacions i les lesions del fet-
ge”. “Dos grans estudis han demostrat que en els
casos en què s'elimina el virus es millora la qualitat i
les expectatives de vida”. L'hepatòleg va aclarir que
el virus de l'hepatitis C causa una malaltia d'evolució
sovint “molt lenta” i “no cal tractar tots els infectats”.
Hi ha malalts crònics d'hepatitis C que aconseguei-
xen estabilitzar la malaltia i no requereixen tracta-
ment, només un seguiment mèdic. Segons va opinar,
el sistema públic de salut “té limitacions” i per això
és “molt important” la col·laboració de la indústria
farmacèutica perquè “la recerca és molt cara”.

La presidenta de l'ASSCAT,  María del Valle Lorite, va
valorar molt positivament “l'alta assistència de pú-
blic, l'elevat grau de coneixements sobre la pròpia
malaltia” que els presents van demostrar i el seu “in-
terès per saber-ne més”
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Hepatitis C: Una malaltia
plural, una vivència singular

Raquel Padró 

Psicòloga

Aquest escrit va dirigit a totes i a cadascuna de les
persones que conviuen amb la malaltia de l’Hepatitis
C, sigui perquè la pateixen pròpiament o perquè són
familiars i/o amics d’algun afectat. 

Durant la meva tasca en l’ASSCAT he pogut veure
d’aprop aquelles conseqüències tant a nivell físic
com a nivell anímic que una malaltia com l’Hepatitis
C provoca en la persona que la pateix i he pogut co-
nèixer diverses vivències amb l’Hepatitis C, totes
elles singulars. 

Amb aquesta fructífera experiència puc afirmar que
una de les característiques més definitòria de l’He-
patitis C és que afecta de manera diferent a cadas-
cun dels malalts perquè depèn de moltes variables
que condicionen la resposta vers la malaltia, sigui
aquesta física o psíquica. Aquestes variables estan
relacionades amb les característiques personals, el
genotip de VHC que pateix la persona afectada, l’es-
til de vida, el suport social que rep, evolució de la
pròpia malaltia, etc. Per tant, no es pot definir a un
malalt de VHC tipus, encara que en moltes ocasions
he observat l’existència de trets característics entre
les persones amb les quals he mantingut una relació
professional, com són la desesperació davant de la
falta d’informació sobre la malaltia i el rebuig social
que aquesta pateix, entre d’altres. El fet de no poder
trobar trets definitoris i absoluts en la pròpia malaltia
crea una incertesa que afecta directament a la ma-
nera de conviure amb el VHC.

Puc afirmar però, que existeix un pilar que és ne-
cessari en el transcurs de la malaltia sigui quin sigui
el moment en que es trobi la persona, és el suport
social. Molts el trobeu en la família, d’altres en un
amic/ga, en l’ASSCAT, en el meu servei o en d’altres
serveis professionals. Vull remarcar doncs la impor-
tància de tenir un confident, algú a qui explicar els

problemes i el que sentiu cadascú de vosaltres, ba-
sant-se en què tota persona té dret a ser escoltada i
no jutjada per a aquest fet. 

Puc afirmar però, que existeix
un pilar que és necessari en
el transcurs de la malaltia
sigui quin sigui el moment en
que es trobi la persona, és el
suport social.

En el servei de suport psicològic i en els GAM de
l’Associació podeu trobar aquest confident o almenys
relacionar-vos amb persones que viuen o coneixen
de prop la malaltia i així poder retroalimentar-vos mú-
tuament de les experiències. Per tant us convido a
tots vosaltres a buscar un confident i a fer ús dels re-
cursos que disposeu en l’ASSCAT en el Servei d’a-
tenció psicològica i en els Grups d’Ajuda Mútua,
doncs poden ser molt beneficiosos per tots nosaltres. 

Finalment, vull expressar el meu agraïment a tota la
gent que comparteix les seves angoixes i dubtes so-
bre el VHC dins el servei d’atenció psicològica, sigui
presencialment com telefònicament. I també molt no-
tablement als membres que formen part de l’Asso-
ciació i que fan possible que aquesta existeixi, lluitant
diàriament per poder aconseguir que la seva veu si-
gui escoltada i per tant els seus drets siguin tinguts
en compte. 

Gràcies.



El silencio que rodea esta enfermedad es algo con
lo que nos encontramos a diario en diferentes me-
dios.

Casi siempre se detecta en un control rutinario. El
resultado positivo en el diagnóstico influye negati-
vamente sobre la persona y después de la prime-
ra reacción que experimentamos, que acostumbra
a ser de rabia, tenemos la opción de pactar con
ella y llevarla de la mejor manera posible.

En ningún caso debemos dejarnos llevar por pen-
samientos negativos. Es importante contar con
ayuda para aceptar la nueva situación, ya sea por
parte de la familia, de los profesionales o de la Aso-
ciación.

Romper mitos es fundamental, saber que no cur-
sa siempre igual y que no es tan grave como mu-
chas veces creemos; hoy en día y gracias a los
tratamientos que existen hay más esperanza de
curación.

Para enfrentarnos a ella, lo más importante es co-
nocerla con todo detalle, acceder a esta informa-
ción es una decisión voluntaria que debe adoptar
cada uno, pero cuanta más información mayores
serán las herramientas de las que dispondremos
para entender el proceso. Siempre nos quedarán
dudas y preguntas que hacer y ese será el mo-
mento de acudir a un especialista.

Existen también en Internet algunas webs donde
podéis encontrar más información.

Asscat os ofrece la suya, así como los teléfonos
donde intentamos dar respuesta a las diferentes
dudas que os puedan surgir. 

Cada último martes de mes, tenemos grupos de
ayuda en la sede, donde podrás compartir tus ex-
periencias con personas que están en tu misma si-
tuación.

Lo que nos interesa a todos como ciudadanos es
que los médicos de familia se impliquen más, de
manera que informen a la población del riesgo de
contagio, sin alarmismo pero con prevención, ob-
jetivo en el que la Asociación está volcada. Es ne-
cesaria una alianza entre pacientes y médicos.

Debemos insistir una y otra vez en la falta de in-
formación y contactar con las personas responsa-
bles que nos puedan asesorar.

Tenemos fe de que en un futuro nuestro tesón da-
rá su fruto, con este fin se creó esta Asociación y
esta esperanza nos alienta a continuar.

Pedimos vuestra colaboración personal y/o eco-
nómica para poder seguir con nuestra labor.

María Alonso

Les nostres veus
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La importancia 
de la asociación
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“Primero se llevaron a los negros, pero a mí no
me importó porque yo no lo era.

Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no
me importó porque yo tampoco lo era.

Después detuvieron a los curas, pero como yo no
era religioso, tampoco me importó.

Luego apresaron a unos comunistas, pero como
yo no soy comunista, tampoco me importó.

Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. (Bertold
Brecht)”

Las hepatitis se llevan a muchas,
a demasiadas personas

Ateniéndonos a las estadísticas mundiales, recono-
cidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
con motivo de la unión de más de 200 asociaciones
en todo el planeta, el 19 de mayo de 2008, DIA MUN-
CIAL DE LAS HEPATITIS, una de cada doce perso-
nas estamos infectados por el virus de la hepatitis B
o C; por lo que aplicando esta misma regla, no me
equivocaré mucho si digo que podemos acercarnos
bastante, o incluso pasamos, de ser unos 550.000
afectados cuando nos referimos a Catalunya. Sí co-
mo también se calcula, más del 50% de enfermos
todavía no saben que conviven con uno de los dos
virus (lamentable y preocupante), podemos tener
presente y claro que por lo menos unas 250.000
personas en Catalunya deberían actualmente estar
diagnosticadas y conocer que están afectadas de
Hepatitis B o C.

No me cabe la menor duda que hay un silencia-
miento por parte de los estamentos con responsabi-
lidad en todos y cada uno de sus medios de comu-
nicación y que, tanto la ASSCAT como Asociación, al
igual que varios de los enfermos con los que tene-
mos contacto, lo estamos percibiendo además de
padecerlo en más de una ocasión. Muchas veces en
reuniones o encuentros con más enfermos y en un
rebote de rabia contenida digo: –A ver si nos vamos
haciendo a la idea de que para más de uno de los
poderes capitales (por no darles otro nombre), los
enfermos de hepatitis no existimos.

No digo que se ignore que existan estas enfermeda-
des, pero la realidad es que parece como si esta no-
menclatura no existiese. Desde 1988, año en que fui
contagiado, lo que significa que ya han pasado 20
años y salvo en el contexto médico enfermo, con-
gresos médicos especialistas, libros que no acos-
tumbran a estar en las librerías, tratados médicos o
entornos asociativos, no se escucha ni se lee la pa-
labra Hepatitis. Se ha conseguido crear, fuera de los
contextos antes mencionados un mutismo-secretis-
mo tal que no se logra decir, por lo tanto tampoco es-
cuchar, escribir o leer... “Tengo, tenemos, existen las
hepatitis” ¿Qué les pasaría a las personas que se
atreviesen a decir por ejemplo lo siguiente?:

• Estoy de baja laboral a causa del tratamiento co-
mo consecuencia de padecer una Hepatitis” 

• “No puedo seguir el ritmo de lo que se considera
hoy en día hacer vida social, por causa de tener
Hepatitis” 

• “Tened un poco de paciencia porque no me en-
cuentro como antes debido a una Hepatitis” 

• “Me han realizado un trasplante hepático a causa
de una Hepatitis”

• “Mi hígado se ha descompensado debido a la
Hepatitis C que padezco”, etc.

Se ha conseguido crear, fuera
de los contextos antes
mencionados un mutismo-
secretismo tal que no se logra
decir, por lo tanto tampoco
escuchar, escribir o leer...
“Tengo, tenemos, existen las
hepatitis”

Como mucho oyes o lees: 

• Sí, tiene o tenía “una larga y penosa enfermedad”,
le tuvieron que trasplantar por “una enfermedad
grave y larga”, murió a causa de “una grave en-
fermedad”, o como mucho, “a causa de un virus”,
pero de aquí no se logra pasar. 

Las hepatitis se llevan a muchas,
a demasiadas personas
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Hay situaciones que si no fuese por la enorme tra-
gedia que conllevan y representan, parecen irreales,
burlescas y hasta tristemente pícaras. Entre muchas
otras situaciones, algunas verdaderamente lamen-
tables y trágicas, esbozaré a grandes rasgos una. –
Hace unos cinco meses asistí al velatorio de una per-
sona (de unos 40 años) que murió por rechazo de un
trasplante de hígado a causa de una cirrosis des-
compensada producida por una infección de hepati-
tis C. A mí me sacaron del recinto para decirme en
voz baja, ya que una de las personas sabía que yo
padezco una hepatitis por contagio a través de una
transfusión de sangre, que esa persona había muer-
to como consecuencia de la enfermedad que yo ten-
go. Lo más impactante fue enterarme que aparte de
dos o tres personas, todos los demás (varios familia-
res incluidos), estaban convencidos, porque así se
les comunicó, que esta persona había fallecido des-
pués de una larga enfermedad y por el rechazo de
un trasplante de riñón. Era una persona normal, un
trabajador... Tampoco era cuestión de remover más.

Como afectado, asociado y colaborador, he vivido y
escuchado situaciones de todo tipo algunas increí-
bles e incompresibles por injustas e irracionales, pero
el que se me dijese aquello en aquellas circunstan-
cias, en aquel momento y de aquella manera, ante
una situación que ni más remotamente podía sospe-
char, fue una de las descargas que más agujeros me
ha dejado. Desde luego no se me olvidará mientras

tenga recuerdos, como tampoco las palabras de Car-
los Varaldo del Grupo Optimismo, una de las perso-
nas que más ha difundido, luchado, ha hecho y está
haciendo por la hepatitis en Brasil y en todo en
mundo: “Cuánto más poderosos y más ricos, más es-
conden aún esta enfermedad”. ¡Pues sí que estamos
apañados!

No es mi pretensión impresionar, coaccionar, moles-
tar o recriminar a nadie, entre otras muchas cosas,
porque tampoco sé explicarme ciertas acciones, re-
acciones, miedos, pereza y otros muchos actos in-
congruentes míos. Sin embargo tampoco puedo
callarme que “ahora nos llevan a nosotros”, nos lle-
ga el turno y por mucho que tratemos de buscar ne-
gativas o justificaciones injustificables, no podemos
escondernos en que “ya es tarde” o en cualquier
otro lamento o resignación, para que en Cataluña,
donde supuestamente funciona el asociacionismo,
no lleguemos a estar asociados ni tan siquiera el 0,2
% de los 250.000 afectados que aproximadamente
sabemos que padecemos hepatitis B o C. 

Preguntas, dudas, comparaciones, derechos, reco-
mendaciones..., pero de aquí a identificarnos, unir-
nos, valorizarnos, participar o aportar el grano que
hace granero, hay un inconcebible y lamentable tre-
cho por recorrer.  

Pedro Santamaría

La Bea i el Cesc
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Mi experiencia con la Hepatitis C

Era el año 2005, tenía un trabajo normal de lunes a
viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, como co-
mercial.

Llevaba años sufriendo insomnio, pero empecé a
encontrarme más cansado de lo normal, siempre
cansado, “claro, como padezco insomnio estaré can-
sado” pensaba yo.

Llegó un punto en el que los domingos los pasaba
durmiendo, no podía levantarme. No había hecho
nada extraordinario; no tomaba alcohol ni drogas,
tan solo llevaba una vida familiar normal. Imaginaos:
yo no entendía nada y mi mujer tampoco. Ella me de-
cía “vé al médico” y yo pensaba que ya se me pa-
saría. Un domingo bien, cuatro domingos mal y
siempre cansado y con muchos nervios, porque soy
nervioso, pero sobretodo estaba siempre muy can-
sado.

Esto fue a principios del 2005, después de diez años
de convivencia en pareja y a mediados de ese mis-
mo año mi mujer empezó a pensar que era falta de
motivación; “a lo mejor es que no estás bien conmi-
go” –llegó a decirme. Imaginad la situación que se
nos planteaba cada domingo.

Hasta que, harto de malos rollos, fui al médico; pe-
dí día y hora a regañadientes, pero lo hice. Fui a la
consulta de mi médico de cabecera el Dr. Jaume
Sanahuja, no nos conocíamos ya que yo hacía años
que no visitaba un solo médico. Le expliqué lo que
me ocurría: que no dormía más de cuatro o cinco ho-
ras y que me encontraba muy cansado, que no be-
bía y que mi trabajo no me exigía un esfuerzo físico
importante.

Tuve la suerte o desgracia (pienso que suerte) que
no me dijera eso de “tómate estas pastillas para dor-
mir y cuando descanses y duermas te sentirás me-
jor”. Me mandó unos análisis completos, en los que
incluía VIH, VHC y VHB.

¡Cómo es la vida!. Desde que me hicieron los análi-
sis hasta que me dieron los resultados, mi preocu-
pación era el VIH, o Sida. Pues pensaba que si tenía
hepatitis, sin saber lo que en realidad es, una vez
descansara ya se me pasaría.

Volví el día programado para una segunda consulta y
el doctor me dijo que el VIH daba negativo, sin em-
bargo me comunicó que el VHC era positivo y tenía
las transaminasas altas. Total que cada seis meses

debía ir controlando el VHC. Bueno, al menos ya sa-
bía la razón de mi cansancio y mi insomnio.

Mirad hasta donde llegaba mi ceguera, ya que mi
suegra murió a los 76 por culpa de una hepatitis C,
pero los médicos no fueron claros con este tema y
tampoco nos lo dijeron con claridad.

Cada seis meses análisis y venga, sin pensar siquie-
ra que algún día me dirían: alto, va a más. Y esto su-
cedió a finales de 2007.

En casa había visto revistas de la ASSCAT que le lle-
gaban a mi suegra, pero no les prestaba atención; mi
mujer sí las leía, pero no hablábamos del tema. Ahí
fue cuando bajé de las nubes de pronto me puse al
día de lo que en realidad es la hepatitis C, de cómo
es la hepatitis que puede matar. Entonces fuí leyen-
do las revistas que seguían mandado, a parte de las
que ya tenía.

Un día decidí ir a la sede de la ASSCAT, en Barce-
lona; me dieron consejos, me explicaron más a fondo
y me dieron alas. Me impresionó ver a esas cuatro
personas: Pedro Santamaría, Pepita, María y María
del Valle, todas enfermas como yo, que habían hecho
el tratamiento y a unos le funcionó y a otros no. Tam-
bién me dieron libros, uno es “Aspectos emocionales
de la Hepatitis C” y el otro “Hepatitis C, todo lo que
hay que saber”. Recomiendo que os los leáis, vale la
pena.

Me impliqué, me hice socio y tuve la suerte de coger
la baja en enero de 2008, empezando el tratamiento
en el mes de mayo siguiente. Esas personas, de la
ASSCAT, me contagiaron las ganas de pelear y lu-
char contra esta maldita enfermedad y esta maldita
administración; maldita enfermedad porque es silen-
ciosa y maldita administración porque silencia.

Me preparé física y emocionalmente para poder ha-
cer el tratamiento y ahora que ya estamos en sep-
tiembre, han pasado cuatro meses desde que lo
inicié. Cuando lo acabe, en otra ocasión os explica-
ré cómo me ha ido. Pero… eso será otra historia.

Domingo Solé
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Les emocions i la malaltia
La Medicina Tradicional Xinesa (MTX) considera que
les malalties estan causades bàsicamente per Sis
Factors Patògens que, ja sigui des de fora del cos o
des de dins, poden afectar els órgans. Aquests fac-
tors són el Vent, la calor d’Estiu, el Foc, la Humitat, la
Sequetat i el Fred. Sense entrar massa profundament
en les patologies que aquests factors produeixen, te-
nim en el nostre entorn exemples molt comuns, com
són les migranyes quan fa vent, els dolors articulars
en dies d’humitat, les lumbàlgies per fred, etc.

Però hi ha encara uns altres factors que els metges
occidentals no acostumem a tenir massa en compte
i que són molt importants: les emocions. En MTX es
considera que cada órgan està associat a una emo-
ció, i que tot i que les emocions són sanes i no cal re-
primir-les, quan aquestes es fan excessives, poden
lesionar els órgans.  

Tenim els exemples clàssics de l’infart agut de mio-
cardi quan una persona guanya la loteria o quan
l’equip de futbol favorit guanya una competició im-
portant. Segons la MTX, l’alegria en excès danya el
cor, de la mateixa manera que la tristor i la malenco-
nia danyen els pulmons (tenim l’exemple en époques
pasades, quan els mals d’amor intensos produien tu-
berculosi quan la pena i la malenconia afectava els
amants als quals la família de la persona estimada
mantenia allunyats).

En el cas del fetge, l’emoció associada és la ira. Tots
pensem que la ira és una emoció massa forta i que
nosaltres no la patim, però si ens analitzem, podem
trobar en nosaltres una situació d’ira reprimida, per
exemple per situacions que no podem controlar o
bé que no tenim la capacitat de solucionar, o bé que
voldriem que fossin d’altra manera. Quan passa ai-
xò, en MTX diem que l’energia (el Qi), s’estanca, i
aleshores, aquesta sensació d’enfadament o d’ira, o
potser de frustració o de ràbia, es va acumulant en
nosaltres i finalment, com comentàvem en els altres
órgans, l’emoció es fa excesiva, i és llavors que pot
atacar el fetge, i físicament podem tenir mal de cap,
sensació d’inflor als costats, ganes d’eructar, ne-
cessitat de sospirar, alteracions en la menstruació,
etc.

En casos més severs, però, aquest estancament pot
donar lloc a una pujada intensa d’energia, el que de-
nominem “Foc de Fetge”, síndrome en la qual també
els símptomes són més importants, i el que inicial-
ment no passa de ser irritabilitat, pot arribar a con-
vertir-se en un esclat d’ira.

No obstant, també pot pasar a l’inrevés: quan l‘ener-
gia del fetge està alterada, pot passar que tinguem
irritabilitat, malhumor, o que cridem més del que cal-
dria davant una situació banal.

En el cas del fetge, l’emoció
associada és la ira. Tots
pensem que la ira és una
emoció massa forta i que
nosaltres no la patim, però si
ens analitzem, podem trobar
en nosaltres una situació d’ira
reprimida, per exemple per
situacions que no podem
controlar o bé que no tenim la
capacitat de solucionar, o bé
que voldriem que fossin d’altra
manera.

Si això ens passa, pot ser d’ajut fer algunes sessions
d’acupuntura, però també pot ajudar aprendre tècni-
ques de relaxació o de meditació, segons les vostres
preferències.

Psicològicament, cal intentar mirar la situació que ens
causa l’emoció des de fora, ser el més neutrals pos-
sible i si podem, solucionar aquest problema. Si, com
passa de vegades, la solució no és fácil (estem sot-
mesos a unes normes socials, familiars, etc., que
d’una forma o d’un altra no ens permeten actuar lliu-
rement), llavors, cal reconéixer quina és la situació i
quin sentiment provoca en nosaltres, i en funció d’ai-
xò, acceptar-lo i integrar-lo.

Alicia Garcia
Metgessa Acupuntora
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Hace poco leí un libro titulado “Todo es posible” de
Christopher Reeve, el que fue protagonista de las
películas de Superman durante la década de 1980.
Es un libro alucinante que pienso recomendar a mis
pacientes porque cuenta la historia auténtica de
un hombre que supo adaptarse y superar increíble-
mente una situación problemática, una de esas ad-
versidades realmente difíciles de la vida. 

Cuando Reeve estaba en lo más alto de su carrera
como actor de Hollywood, felizmente casado y con
dos maravillosos hijos, tuvo un accidente montan-
do a caballo que le dejó tetrapléjico. A partir de
entonces, sólo podía mover la cabeza y tenía que
respirar por un agujero en el cuello y un respira-
dor mecánico sujeto ahí. De la noche a la mañana
pasó de héroe de la pantalla a inválido total, con
su vida siempre en peligro de un fallo cardiovas-
cular o de algún órgano vital en un cuerpo que se
iba a degradar inevitablemente en pocos años.

Reeve explica en ese libro cómo salió de la situación
de desesperación que sintió durante algunos me-
ses hasta que decidió dejar de lamentarse, aceptar
lo que le sucedía y actuar. Actuar creando una fun-
dación de investigación y recogida de fondos para

la lucha contra la parálisis, cuidando de su familia
y amigos de una nueva forma, disfrutando de la vi-
da de nuevo. Y lo logró. Como relata en su libro,
descubrió que un cambio así es posible (de ahí el
título del libro) y que con la actitud mental correcta,
se puede llegar a ser muy feliz aún con una des-
gracia como la que le ocurrió a él.

Os recomiendo a todos que leáis este maravilloso
libro editado por Edicions 62 en catalán y en caste-
llano, bajo el título de “Todo es posible” en Editorial
El Aleph. Además, parte de los fondos de su venta,
se destinan a la Fundación Christopher Reeve Con-
tra la Parálisis. 

Un abrazo a todos.

Rafael Santandreu
Psicólogo

Altres llibres recomanats

• La escafandra y la mariposa. Jean Dominique
Bauby. Ed. Del Bronce. “Un testimoni increïble
de superació personal”

• Sonrisas de Bombay. Jaume Sanllorente.
Plataforma Ediciones. “Un petit tresor escrit amb
inmensa sensibilitat”

• Cuando todo se derrumba. Pema Chodron. Ed.
Gaia.“Paraules sàvies per a moments difícils”

• Vivir con plenitud las crisis. Jon Kabar-Zinnn
Ed. Kairos “Un llibre per a que el lector s’embar-
qui en un viatge d’autodesenvolupament”

Loteria de Nadal
Com cada any tenim a la vostra disposició participacions de loteria del número 53.277

Podeu demanar-les per telèfon o per correu i també passar a recollir-les per la seu.
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“La Bústia”
Aquest espai està reservat per a que puguis opinar sobre els articles que apareixen a la revista.

També pots dir-nos quins temes t’interessen i t’agradaria que sortissin en les properes revistes.

A més, si ho desitges, pots fer-nos arribar comentaris sobre els teus dubtes i parlar de les teves
experiències.

Ens ho pots fer arribar per:
Correu postal a l’ASSCAT - Pere Vergés, 1, 8è, desp. 8 - 08020 Barcelona
Correu electrònic - informacio@asscat.org

A la nostra web: www.asscat.org, trobaràs informació i podràs visitar el FÒRUM, on pots expressar-te i contactar 
amb altres malalts.

SOL·LICITUD DE SOCI / SÒCIA
SOLICITUD DE SOCIO / SOCIA

Entitat / Entidad Oficina CC Núm. de compte / Nº de cuenta

Vull col·laborar amb:
Quiero colaborar con:

Hotel d’Entitats “La Pau”
Pere Vergés 1, 8è - desp. 8 - 08020 Barcelona

Tel. 93 314 52 09 - Fax 93 278 02 94 - informacio@asscat.org

Pot fer-ho mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom d’ASSCAT.
Puede hacerlo mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente a nombre de ASSCAT.

“La Caixa” 2100-0854-12-0200218585

Empleni la sol·licitud i enviï-la o porti-la a l’ASSCAT.
Rellene la solicitud y envíela o llévela a la ASSCAT.

Si prefereix domiciliar les seves quotes, pot enviar-nos la seva adreça amb l’autorització signada.
Si prefiere domiciliar sus cuotas, puede enviarnos su dirección con la autorización firmada.

Associïs! La seva col·laboració és important
Asociese! Su colaboración es importante

Associació sense ànim de lucre. NIF. G-62 527106
Inscrita amb el núm. 24.265 al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

Associació Catalana de Malalts
d’Hepatitis

Agrairé que paguin els rebuts que presenti l’ASSCAT al meu nom. Gràcies:
Agradeceré que paguen los recibos que presente la ASSCAT a mi nombre. Gracias:

Cognoms
Apellidos

Nom
Nombre

Adreça
Dirección

CP Població/Población

Tel.                     E-mail

30E 40E 50E .........E

la Bústia




