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Desde que la ASSCAT comenzó en el año 2000 hemos llegado ya 
a la revista nº 17. En mayo de 2009, conscientes de la falta de in-
formación y de los muchos avances en el campo de la hepatología, 
empezamos a informar a través de la revista digital AsscatInform@, 
que cada tres meses enviamos a todas las direcciones electrónicas 
de nuestra base de datos y difundimos en nuestra página web y en 
facebook. 

Queremos aprovechar estas líneas para pedir que se dé a las hepati-
tis víricas la importancia que tienen. Todas las partes implicadas de-
bemos abandonar ya la actitud de ocultismo y estigmatización; 
también los enfermos deben luchar para conseguir que se difunda 
la problemática de esta enfermedad a todos los niveles, incluidos 
los medios de comunicación. La Asscat, desde sus posibilidades, 
intenta hacer llegar información al mayor número de personas po-
sible con el propósito de terminar con el estigma y el mutismo que 
envuelve a las hepatitis.

En este momento la Hepatitis B y especialmente la Hepatitis C cons-
tituyen un gran reto de salud pública que debe ser afrontado ya. 

Aunque el arsenal terapéutico para la hepatitis B es muy amplio, 
los movimientos migratorios han hecho aumentar su prevalencia en 
muchos países, a pesar de la efectividad de la vacuna.

La hepatitis C vive un momento de gran evolución. Hay muchos 
medicamentos en investigación, algunos muy avanzados pero aún 
con muchas incógnitas por resolver. Lograr una vacuna es el gran 
desafío para los investigadores.

El problema principal es el infradiagnóstico. Hay que diagnosticar a 
los pacientes para poderlos tratar y evitar nuevos contagios.

Quiero destacar el esfuerzo que muchas organizaciones europeas 
están realizando para que, desde las instituciones competentes, 
se desarrollen e implementen en la Unión Europea políticas integra-
das que puedan detener la epidemia que constituyen las hepatitis 
virales y su silencioso e importante impacto en las estadísticas de 
cáncer hepático. Como miembros de ELPA (European Liver Patients 
Association) estamos participando en este esfuerzo.

En esta revista encontraréis un resumen de las actividades más im-
portantes realizadas este año, además de artículos muy interesantes 
de doctores/as y demás colaboradores/as que participan desintere-
sadamente aportando sus conocimientos, experiencias y opiniones. 

Desde la ASSCAT luchamos para reclamar la atención del gobierno 
y de la sociedad, así como para intentar ayudar al máximo a las 
personas que padecen esta enfermedad. Si dentro de nuestras po-
sibilidades lo conseguimos, nuestra labor no habrá sido en vano.

Carolina Terés Alonso
Presidenta
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El papel de las farmacias en las 
hepatitis víricas. Comentarios sobre una 
noticia publicada en La Vanguardia (25-9-2010)

En el monográfico Salud y Medicina publican, en la 
página 3, una noticia que llama la atención; se titula: 
«Servicios remunerados para las Farmacias».

Sólo las farmacias que superen un proceso de acredi-
tación podrán ofrecer estos servicios.

Informan del convenio firmado el pasado 26 de julio 
de 2010, entre la Consellera de Salud Marina Geli y la 
Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya 
(FEFAC).

AFB (Associació de Farmàcies de Barcelona), miembro 
de la FEFAC informa que este convenio tiene como 
finalidad la implantación y gestión del conjunto de ser-
vicios profesionales que las farmacias podrán ofrecer a 
los pacientes.

Entre otros servicios inherentes a la oficina de farmacia 
como son la custodia y dispensación de medicamentos 
y la elaboración de fórmulas magistrales, se incluirán 
unos servicios acreditados y que serán remunerados: 
actividades de prevención de enfermedades, colabo-
raciones con las farmacias hospitalarias y acciones de 
mejora de la adherencia terapéutica.

Se ha confirmado que las pruebas de detección 
precoz del cáncer de colon, el test del diagnóstico 
rápido del VIH y los SPD (Servicios Personalizados de 
Dosificación) serán los primeros programas reconoci-
dos y remunerados. Estos servicios que ofrecerán las 
farmacias, tendrán una retribución que garantice su 
viabilidad a largo plazo.

La ASSCAT, como asociación, muestra su satisfacción 
por la puesta en marcha de estos nuevos servicios y 
por el reconocimiento a la labor que realizan las far-
macias. Pero ¿cómo actuarán los farmacéuticos si han 
de informar al usuario/cliente que su prueba ha salido 
positiva, o bien es negativa? ¿Cómo se coordinará con 
la asistencia médica para no duplicar las pruebas y 
realizar un posible tratamiento? 

Deseamos y pedimos que se incorporen en una se-
gunda etapa las pruebas de detección precoz de las 
hepatitis B y C.

Los datos e informaciones deben ser actualizados, ya 
que es muy urgente prevenir y controlar a las personas 

portadoras de los virus de las hepatitis para reducir los 
nuevos contagios.

Datos concretos: 

• Existe en el mercado un test de diagnóstico 
rápido del virus C de la hepatitis mediante frotis 
bucal.
• Existe en el mercado una vacuna antivirus B 
de la Hepatitis, eficaz y segura. En nuestro país 
la mayoría de la población ya está vacunada, 
pero existen personas no vacunadas y portado-
res que no conocen su situación y constituyen 
un posible riesgo para sus contactos (parejas 
sexuales y convivientes).
• El tratamiento actual antivirus C de la Hepatitis 
permite curar definitivamente la infección (aun-
que sólo en, aproximadamente, el 50% de los 
casos tratados).
• El cáncer de hígado es la tercera causa de 
mortalidad en hombres. En el 80% de los casos 
de cáncer de hígado se detecta una infección 
crónica por virus B o por virus C.

La ASSCAT opina que mientras no se establezca de 
una forma fácil la detección precoz de los virus de la 
hepatitis, en las farmacias se podría ofrecer información 
gratuita en forma de folletos, lo cual no interferiría en 
sus labores habituales. La posibilidad de que el farma-
céutico informe, mediante opúsculos científicamente 
comprobados, sería un método barato y eficiente, 
puesto que las personas que tuviesen riesgo de ha-
berse contagiado podrían consultar a su médico de 
cabecera.

...deseamos y pedimos que 
se incorporen las pruebas 
de detección precoz 
de las hepatitis B y C...

L’ASSCAT
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Activitats de l’Asscat

La Dra. Casanovas obrint la 5a Jornada Dona, Transplantament 
Qualitat de Vida i Sostenibilitat

Informació

4 inForma

I Jornada d’Actualització en el Maneig de les Malalties 

Hepàtiques a l’Hospital de Sabadell

Cartells Didàctics Dia Mundial 2010 i Cartell de la Conferència a la Universitat Pompeu Fabra

Portades de les revistes de l’ASSCAT

5º Jornada Dona, Trasplantament i Qualitat de 
Vida i Sostenibilitat

Va tenir lloc el dia 7 de març a la sala d’actes de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge. Va ser una jornada amb intervencions molt emotives i 
de gran qualitat humana i professional. Volem agrair a la Dra. Teresa 
Casanovas, coordinadora de la Jornada que comptés amb l’ASSCAT 
per a col·laborar en la preparació i desenvolupament d’aquest acte.

I Jornada d’Actualització en el Maneig de les 
Malalties Hepàtiques a l’Hospital de Sabadell

Va tenir lloc els dies 16 i 17 de març. Organitzada per l’ Hospital de 
Sabadell (Corporació Sanitaria Parc Taulí) i amb la col·laboració de 
l’ASSCAT.
Agraïm a tot l’equip d’Hepatologia de l’Hospital la seva implicació i dedi-
cació tant en la preparació com en el desenvolupament de la Jornada.

19 de maig de 2010, Dia Mundial de l’Hepatitis

Sota el lema: AIXÒ ES L’HEPATITIS!, frase per conscienciar a tota la 
població de què és l’hepatitis, tant en l’aspecte del contagi, com de les 
vacunacions, conseqüències i condicionaments que pateixen els malal-
ts. Taules informatives en Hospitals, Xerrades i Taules en les Universitats 
van ser les activitats centrals.

Publicacions Informatives

Revista Digital AsscatInform@
Revista AsscatInforma
Manteniment i Actualització de la Pàgina web, Fòrum i Facebook 
Opuscles i Díptics informatius Hepatitis B i C



Distribució de material informatiu 
a les Associacions d’Immigrants, Hospitals 
de Catalunya i Centres d’Atenció Primària

Visita a les noves instal·lacions del Servei 
d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona

El dia 9 de setembre, el Dr. Xavier Forns va tenir l’amabilitat d’ ensenyar-
nos les noves instal·lacions de les consultes externes d’Hepatologia de 
l’Hospital Clínic, situades al recinte de la Maternitat i informar-nos del 
seu funcionament.

Curs Pacient Expert Plus en Hepatologia

Durant aquest any hem continuat aquest curs de formació i actualitza-
ció en hepatitis virals dirigit per la Dra. Teresa Casanovas.

Us recordem que el Servei de Psicologia està a disposició de tots els socis. Així mateix, 
els Grups d’Ajuda Mútua es reuneixen periòdicament a la nostra seu.

Informació
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La Dra. Casanovas impartint una de les sessions 
del Curs Pacient Expert Plus en Hepatologia

El Dr. Forns i els membres de l’ASSCAT durant la visita a l’Hospital Clínic 
de Barcelona

■ 28, 29 i 30 de gener: XIX Congrés Societat Catalana de 
 Digestologia a Montbrió de Camp

■ 15, 16 i 17 d’abril: Assemblea general de l’E.L.P.A. i 
 Congrès de l’E.A.S.L. a Viena

■ 23 abril (Diada de Sant Jordi): Taula informativa en 
 l’estand de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
 (FCVS)

■ 15 i 16 de setembre: Global Hepatitis B Advocacy 
 Workshop a Hong Kong

Assistència a Mostres d’Entitats, Jornades, Cursos Formatius, Congressos, 
Assemblees i Trobades

Durant tot l’any hem assistit a les reunions formatives, informatives i de debat a Torre Jussana, Fundació Laporte, Fòrum Català 
de Pacients, F.C.V.S. (Federació Catalana de Voluntariat Social), Tercer Sector.

■ 24 de setembre: Taula Informativa en la 15 Mostra 
 d’Entitats de la Fira de la Merçé dins l’estand de la 
 F.C.V.S. a la qual pertanyem 

■ 25 de setembre: E.L.P.A. Patient Advocacy Workshop a 
 Brusel·les

■ 14 d’octubre: VI Jornada Sobre el Abordaje Bio-psico-so
 cial de la Coinfección por VIH y las Hepatitis Víricas a Bilbao

■ 14 i 15 d’octubre: Hepatitis B and C Summit Conference 
 a Brusel·les

Conèixer és comprendre
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Dr. Xavier Forns

Consultor / Servei d’Hepatologia
Hospital Clínic de Barcelona

El tractament de l’hepatitis C consisteix en la com-
binació d’interferó pegilat i ribavirina. Aquests me-
dicaments no tenen un efecte antiviral directe, però 
aconsegueixen que les cèl·lules del fetge i del sistema 
immunitari eliminin el virus. L’interferó s’ha d’administrar 
per via subcutània mitjançant injecció un cop per set-
mana, i la ribavirina s’administra per via oral dos cops 
al dia. El tractament pràcticament no ha variat en la 
darrera dècada; l’única novetat des de la introducció 
de la ribavirina a 1998 ha estat la aparició de la forma 
pegil·lada de l’interferó, la qual cosa ha permès una 
injecció setmanal d’aquest fàrmac, molt més còmo-
de pels pacients. L’eficàcia del tractament, però, no 
ha canviat substancialment i la curació de la infecció 
s’obté en aproximadament la meitat dels pacients in-
fectats pel genotip 1 (el més freqüent a la nostra àrea) 
i un 70-80% dels infectats pels genotips 2 i 3. Es cert 
que durant els darrers anys s’ha avançat en alguns 
aspectes, com la durada del tractament (que ara es 
decideix de forma més individualitzada) i el maneig 
dels efectes secundaris de la medicació. Així, avui en 
dia els metges tenim més cura a l’hora de diagnosticar 
i tractar els efectes adversos psicològics i psiquiàtrics 
que es produeixen durant el tractament, per posar un 
exemple. Malgrat tot, estem molt lluny d’un tractament 
òptim, que aconsegueixi la curació de la majoria dels 
pacients sense produir la gran quantitat d’efectes se-
cundaris que l’interferó i la ribavirina tenen. 

En els dos darrers anys s’han produït grans novetats en 
el tractament de la malaltia. Es important remarcar que 
això ha estat conseqüència dels importants avenços en 
el coneixement de la biologia molecular i cicle vital del 
virus de l’hepatitis C (VHC). Encara que de vegades es 
pensa que la recerca més bàsica està molt allunyada 
de la medicina, els fets en aquest camp demostren 
tot el contrari. Durant la primera dècada del segle XXI 
diferents grups d’investigació van aconseguir aïllar el 
material genètic del virus o part del virus i fer que es 
pogués reproduir en cèl·lules en cultiu. Això és el que 

anomenem clons infecciosos o replicons del virus de 
l’hepatitis C. El fet de poder tenir al virus o a parts del 
virus creixent en mitjans de cultiu, ha permès assajar 
medicaments que van dirigits contra proteïnes que són 
essencials per la seva propagació i supervivència al 
fetge. Aquests medicaments es coneixen com antivirals 
directes, i a diferència de l’interferó i la ribavirina van 
dirigits específicament contra components essencials 
del virus de l’hepatitis C.

Els antivirals directes es poden dividir en diferents 
grups, en funció de la proteïna viral contra la que van 
dirigits. Els grups més importants i sobre els quals es 
té més informació són els inhibidors de la proteasa i 
els inhibidors de la polimerasa. La proteasa viral és 
l’encarregada de trencar la proteïna que inicialment 
produeix el virus a dins les cèl·lules del fetge en trossos 
que funcionin adequadament. La polimerasa viral és 
l’encarregada de produir còpies del material genètic del 
virus a dins la cèl·lula hepàtica. Avui en dia sabem que 
aquests medicaments, quan es donen sols, redueixen 
de forma molt important de la quantitat de virus que es 
produeix en el fetge, de tal manera que a les poques 
hores o dies de la seva administració, ja es pot obser-
var una reducció significativa (o negativització) de la 
càrrega viral.

Desgraciadament, aquests medicaments no es poden 
donar sols, donat que de forma molt ràpida, el virus de 
l’hepatitis C s’escapa de la pressió que els fàrmacs fan 
contra el virus i es produeixen soques resistents. Això 
és conseqüència de que el virus de l’hepatitis C circula 
al nostre cos com un conjunt de virus que tot i que 
són molt similars tenen mutacions Si agaféssim tots 
els virus que hi ha en un tub amb sang d’un pacient 
infectat, veuriem que no hi ha un sol virus idèntic: tots 
tenen alguna mutació a diferents llocs del seu material 
genètic. Per atzar, alguns d’aquests virus tenen mu-
tacions que els fan resistents als fàrmacs antivirals. 
Durant l’administració del medicament, es seleccionen 
aquestes soques i comencen a créixer de forma des-
mesurada. Es un procés de selecció: només els virus 
que siguin resistents al medicament podran reproduir-
se i encara que al principi siguin molt pocs, quants 
més dies administrem el tractament més creixeran. 
Per aquesta raó, i fins que no disposem de més tipus 
de medicaments, els nous antivirals s’han d’associar a 
interferó i ribavirina, de tal manera que la combinació 
evitarà l’aparició de resistències. 

Nous tractaments per combatre 
l’hepatitis crònica C
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Pacients que no han rebut cap tractament previ 
(naïve)
Abans de passar a comentar els resultats dels estudis 
que avaluen els nous fàrmacs antivirals, val a dir que de 
moment, quasi tots ells estan dirigits contra el genotip 
1, i per tant, són poc o gens efectius contra d’altres 
genotips del virus de l’hepatitis C (2 i 3). Fins fa uns 
anys, només es tenien resultats en grups molt reduïts 
de pacients, però fa poques setmanes hem conegut 
les dades d’estudis realitzats en un gran nombre de 
pacients amb hepatitis crònica C (estudis en fase 3) 
que permeten tenir una idea ben clara de quins han 
estat els progressos reals. Possiblement algun membre 
de l’ASSCAT que està llegint aquest article ha participat 
en algun d’aquests estudis. 

En els dos darrers anys s’han 
produït grans novetats en el 
tractament de la malaltia.

Comencem per analitzar el resultats en pacients naïve, 
és a dir, aquells que mai han estat tractats amb inter-
feró i ribavirina prèviament. El primer fàrmac del que 
hem tingut informació és el telaprevir, un inhibidor de 
la proteasa viral. Aquest fàrmac s’administra durant 12 
setmanes en combinació amb interferó pegilat i ribaviri-
na i posteriorment el tractament continua amb interferó 
i ribavirina fins un total de 6 o 12 mesos en funció de 
si el virus es negativitza (és a dir, es torna indetecta-
ble) a la sang. Els resultats dels estudis confirmen les 
bones expectatives obtingudes en treballs més petits: 
aproximadament un 70% dels pacients infectats pel 
virus C (genotip 1) que van rebre el tractament triple 
van obtenir una curació de la infecció, en comparació 
amb menys d’un 50% d’aquells pacients que només 
van rebre tractament amb interferó i ribavirina. Es tracta 
doncs d’un pas endavant molt important. Potser una 
de les notícies més interessants d’aquests estudis és 
que en la gran majoria de pacients tractats amb triple 
teràpia (al voltant d’un 60%) la durada del tractament 
es va poder reduir a 6 mesos. Això és la meitat de la 
durada actual per pacients amb hepatitis C i genotip 
1 i és també una fita rellevant pels nostres pacients. 
Lògicament, una de les preguntes que molts malalts 
fan quan un nou fàrmac arriba al mercat, és quins efec-
tes adversos addicionals es poden esperar. Els dos 
efectes secundaris més freqüents que podem atribuir 
al telaprevir són l’anèmia i les reaccions cutànies. 
Respecte a l’anèmia (reducció dels glòbuls vermells), 
els hepatòlegs ja hi tenim experiència en el seu maneig 
doncs aquest és el principal efecte advers de la riba-
virina. Lògicament haurem de vigilar als pacients més 
intensament per evitar els símptomes derivats de la 
baixada de glòbuls vermells. Respecte als efectes so-

bre la pell, val a dir que en la gran majoria de casos, es 
tracta d’enrogiment de la pell i pruïja , que milloren quan 
es deixa de prendre el nou fàrmac. Malgrat això, hi ha 
uns pocs casos (menys del 3%) on aquestes reaccions 
cutànies son greus i obliguen a parar el tractament 
abans d’hora. Per aquest motiu els pacients hauran 
de vigilar l’aparició i extensió dels símptomes cutànis i 
consultar al seu especialista en cas de la seva aparició. 
Des del punt de vista pràctic, es important recalcar que 
aquestes noves molècules s’han de prendre 3 cops al 
dia, la qual cosa farà una mica més difícil pels pacients 
recordar-se’n de totes les preses. Tot i que ja s’està 
treballant amb inhibidors de la proteasa que es puguin 
prendre una o dues vegades al dia, de moment els 
nostres pacients s’hauran d’acostumar a compaginar 
la presa de ribavirina dos cops al dia amb la presa de 
inhibidors de proteases 3 cops al dia. 

L’altre inhibidor de la proteasa del qual hem conegut els 
resultats d’un estudi gran és boceprevir. En l’estudi de 
registre també es va comparar l’eficàcia de la teràpia 
triple amb la del tractament estàndard (interferó pegilat i 
ribavirina). Tal i com he comentat en els estudis amb te-
laprevir, la durada del tractament depèn de la desapari-
ció precoç del virus a la sang. Si aquesta desaparició es 
produeix durant les primeres setmanes del tractament, 
aquest té una durada de 6 mesos (en la resta de casos 
s’allarga durant un any). Una de les diferències amb 
telaprevir, és que aquest medicament es pren durant 
tota la durada del tractament (6 o 12 mesos). Els resul-
tats finals han estat similars a les dades que s’havien 
obtingut en estudis més petits. Al voltant d’un 65% de 
pacients amb genotip 1 arriben a curar la infecció i en 
aproximadament el 50% dels casos es pot escurçar el 
tractament a 6 mesos. Aquests resultats suposen tam-
bé un gran avenç en el tractament dels pacients naïve 
infectats pel genotip 1. Respecte als efectes adversos, 
els més importants del boceprevir són l’anèmia i la dis-
gèusia (mal gust o gust estrany a la boca). 

Pacients no responedors previs
Es possible que molts dels lectors d’aquest article 
es preguntin què passa amb els pacients que no van 
respondre a un tractament previ. Aquest són possible-
ment els pacients que més necessiten d’aquests nous 
fàrmacs contra el virus de l’hepatitis C. Bé, les dades 
que fan referència a aquests pacients no són encara 
finals, però ja es disposa d’una aproximació força 
fiable sobre els resultats. En primer lloc, i encara que 
es tracti d’una divisió que pot semblar complexa pels 
pacients, s’ha de diferenciar entre pacients “relapsers” 
o recidivants i pacients no responedors. Els pacients 
“relapsers” són aquells que durant el tractament van 
aconseguir negativitzar (eliminar) el virus, però en els 
que al parar el tractament el virus va tornar a aparèixer. 
Els pacients no responedors són aquells en els quals 
el virus no va arribar a desaparèixer mai durant el trac-
tament (i que molt probablement el van aturar a les 12 
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o les 24 setmanes d’haver-lo iniciat). Bé, la resposta al 
tractament triple en aquests dos grups de pacients és 
molt diferent. 

Pels pacients “relapsers” la triple teràpia tindrà una 
eficàcia excel·lent i no és exagerat dir que entre un 80-
90% guariran la infecció si es tornen a tractar amb 
triple teràpia. A més, la gran majoria sembla que po-
dran rebre només 6 mesos de tractament. Per tant, en 
aquest grup de pacients sembla molt raonable esperar 
a què aquests medicaments estiguin comercialitzats 
per tornar-los a tractar.

Les coses no seran tan fàcils pels pacients no respo-
nedors previs. Les dades dels estudis que he comentat 
abans indiquen que aproximadament entre un 30% i un 
45% d’aquests pacients podran curar-se amb el trac-
tament triple, que en aquests casos tindrà una durada 
d’un any. Tot i que aquesta és una dada positiva perquè 
ofereix una possibilitat real de curació a malalts que 
porten molts anys esperant un nou tractament, val a dir 
que les expectatives inicials eren una mica millors. Un 
dels possibles problemes que aquests pacients hauran 
d’afrontar és el de l’aparició de resistències, és a dir, de 
la selecció de soques de virus que porten mutacions 
o canvis que els fan immunes al tractament antiviral. 
Lògicament, aquest és un problema que s’haurà de 
valorar a l’hora d’iniciar un tractament, doncs l’aparició 
d’aquests virus resistents podria dificultar tractaments 
posteriors amb fàrmacs similars (i que per tant, tampoc 
funcionarien en aquests pacients). 

Tractaments antivirals sense interferó 
Un els aspectes més interessants dels darrers anys en 
el camp de l’hepatitis C és la possibilitat de tractaments 
sense interferó, basats únicament en l’administració 
de fàrmacs antivirals directes per via oral (inhibidors de 
la proteasa i de la polimerasa o d’altres proteïnes del 

virus). El principal objectiu d’aquesta estratègia és in-
tentar evitar l’interferó, no només perquè és un medica-
ment que s’administra en forma d’injecció, sino també 
pels nombrosos efectes secundaris i contraindicacions 
que té. Es important recordar que molts pacients no 
poden rebre interferó o, si el poden rebre, podrien patir 
efectes secundaris perillosos. Tal és el cas de malalts 
amb depressió, epilèpsia, xifra de plaquetes baixa, 
cirrosi avançada, malalties immunològiques, i d’altres. 
En els congressos de l’especialitat que hi ha hagut els 
darrers dos anys ja s’han presentat alguns estudis molt 
inicials que avaluen el tractament de l’hepatitis crònica 
C associant dos fàrmacs antivirals directes (amb o 
sense ribavirina) i sense interferó. Encara no disposem 
de resultats sòlids, però el que és clar, és que per con-
solidar-se com a tractaments de futur, aquestes com-
binacions han de tenir una sèrie de caracterìstiques: 1) 
en primer lloc, els fàrmacs han de ser molt potents, per 
tal d’evitar l’aparició de virus resistents; 2) en segon 
lloc, han de tenir un excel·lent perfil de seguretat, i 3) 
finalment, han de tenir un cost raonable. 

Conclusions
Durant els darrers dos anys s’han produït avenços molt 
importants en el camp del tractament de l’hepatitis C. 
Es molt probable que en un any ja disposem als nostres 
centres de dos inhibidors de la proteasa viral (telaprevir 
i boceprevir) i que, per tant, els nostres pacients puguin 
disposar d’una teràpia més eficaç que l’actual. Es trac-
ta d’un gran pas endavant. Els reptes que ens esperen 
en un futur immediat son: 1) incrementar l’eficàcia 
en pacients prèviament no responedors i 2) avaluar 
aquests nous medicaments en poblacions de pacients 
especialment necessitats d’aquests tractaments, com 
són els pacients amb cirrosi avançada, els malats 
trasplantats de fetge amb hepatitis C, els pacients en 
hemodiàlisi i els pacients coinfectats amb el virus de la 
immunodeficiència humana (VIH).
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Trastorno depresivo durante 
el tratamiento antiviral de la hepatitis 
crónica C

Dra. Helena Masnou Ridaura

Servicio de Aparato Digestivo. 
Hospital Municipal de Badalona

Como ya es conocido, el tratamiento antiviral de la 
hepatitis crónica C conlleva la aparición de numerosos 
efectos adversos. Entre los más frecuentes se encuen-
tran el síndrome pseudogripal, astenia, dolor muscular 
y articular, así como los efectos hematológicos: anemia 
hemolítica, leucopenia y trombopenia. Otro grupo de 
efectos adversos que no debe menospreciarse son los 
neuropsiquiátricos.

La prevalencia de los trastornos depresivos en los pa-
cientes con infección crónica por VHC es más elevada 
que la descrita en la población general (24-70 % frente 
a un 6-10 %, respectivamente). Por otra parte, alrede-
dor del 20-45 % de los pacientes tratados con interfe-
rón pegilado y ribavirina presentan depresión durante 
el tratamiento antiviral, lo que conlleva una disminución 
de la calidad de vida y de la adherencia al tratamiento. 
Además, la aparición de síntomas de depresión suele 
comportar una disminución de la dosis administrada, 
llegando incluso en algunos casos a la interrupción 
prematura, con lo que disminuye la posibilidad de con-
seguir una curación de la infección.

Se han descrito distintos factores de riesgo asociados 
a la aparición de efectos adversos neuropsiquiátricos 
durante el tratamiento antiviral, entre los que se en-
cuentran los antecedentes de consumo de drogas, el 
padecer una coinfección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana, la edad avanzada o presentar síntomas 
depresivos antes de iniciar el tratamiento antiviral. Así 
mismo, recientemente se ha descrito la presencia de 
polimorfismos genéticos en el sistema serotonérgico 
que podrían tener un papel en el desarrollo de efectos 
adversos psiquiátricos. Por este motivo, durante años, 
la medicación antiviral se había considerado contra-
indicada en los pacientes con factores de riesgo psi-
quiátrico. Sin embargo, últimamente, se han publicado 
algunos trabajos en los que se incluyeron pacientes 
con riesgo psiquiátrico, observándose unas tasas de 

respuesta virológica sostenida (RVS) y de aparición de 
síndromes depresivos de novo, similares a las obtenidas 
en pacientes control sin factores de riesgo psiquiátrico. 

Actualmente los antecedentes psiquiátricos o de abuso 
de drogas o alcohol no contraindican el tratamiento an-
tiviral. Sin embargo, ante un paciente con una infección 
crónica por VHC candidato a recibirlo, es necesario rea-
lizar un estudio exhaustivo del paciente, de manera que 
algunos deben ser valorados por psiquiatras antes del 
inicio, dado que algunos pacientes se beneficiaran de un 
tratamiento antidepresivo antes o durante el tratamiento 
antiviral. Así mismo, en el caso de tratarse de pacientes 
con factores de riesgo psiquiátricos, el tratamiento anti-
viral debe establecerse con un abordaje multidisciplinar. 
Los pacientes con alcoholismo activo es preferible que 
participen en programas de deshabituación antes de 
iniciar el tratamiento antiviral, ya que el alcohol puede 
influir de forma negativa en la respuesta. En los pacien-
tes con adicción a drogas, el tratamiento sustitutivo con 
metadona ha demostrado mejorar la adherencia y el 
cumplimiento del tratamiento para el VHC.

en el caso de tratarse de pacientes 
con factores de riesgo psiquiátricos, 
el tratamiento antiviral debe 
establecerse con un abordaje 
multidisciplinar

Se dispone de distintas escalas de depresión, entre las 
más conocidas: HADS1, BDI2, PHQ3, MADRS4, que 
pueden ser un instrumento útil para detectar síntomas 
depresivos, ya sea antes o durante el tratamiento, así 
como para valorar los cambios durante el tratamiento. 
Sin embargo, ante la presencia de síntomas de depre-
sión es aconsejable derivar el paciente a un psiquiatra. 
El diagnóstico de un episodio de depresión mayor de-
be confirmarse mediante los criterios diagnósticos del 
DSM-IV o bien con una entrevista clínica estructurada 
para el diagnóstico de depresión.

En los casos en los que existen síntomas depresivos 
puede iniciarse tratamiento antidepresivo, lo que con-
ducirá a una disminución de los síntomas y una mayor 
adherencia al tratamiento antiviral.
1 HADS Hospital Anxiety and Depression Scale
2 BDI Beck Depresión Inventory
3 PHQ Patient Health Questionnaire 
4 MADRS Montgomery-Asberg Depression Scale
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Hàbits de vida en els pacients amb 
hepatitis crònica per virus C i virus B

Dra. Mercedes Vergara Gómez

Servei de Digestiu (Unitat d’Hepatologia)
Universitat Autònoma de Barcelona
Corporació Sanitària Parc Taulí

Introducció

La hepatitis crònica per virus C i virus B són infeccions 
freqüents en el nostre medi. La hepatitis crònica per 
virus C es troba present en el 1.6-2.6% de la població 
catalana. Per altra banda, a Catalunya hi ha al voltant 
de 80.000 persones amb hepatitis crònica per virus B 
activa, problema que s’ha reactivat en els últims anys 
amb l’arribada de un gran nombre d’immigrants al 
nostre país i que donades les circumstàncies actuals 
probablement quedi estancat.

Quan un pacient és diagnosticat d’hepatitis viral, la 
primera reacció sol ser de sorpresa (i més tenint en 
compte que, ens molts casos, no hi ha uns antece-
dents epidemiològics clars). Posteriorment un cop as-
similada la informació es comencen a formular moltes 
preguntes, entre altres, quins hàbits de vida es poden 
tenir o no. 

El primer objectiu del metge especialista es valorar si la 
infecció viral crònica es pot o no curar. La hepatitis crò-
nica per virus C té com a tractament el interferó pegilat 
i la ribavirina amb una taxa de curació que oscil·la entre 
el 50 i el 85% en funció del genotip viral. No obstant, té 
molts efectes indesitjables i per tant hi ha contraindica-
cions absolutes i relatives per la seva administració. En 
els últims anys s’estan fent avenços en el tractament i 
probablement aviat sortiran al mercat inhibidors de les 
proteases que, combinats amb interferó pegilat i riba-
virina, milloraran molt la taxa de curació sobretot en els 
pacients amb genotip 1, difícils de tractar. 
Pel que fa a la hepatitis crònica B s’han fet molts 
avenços en els últims anys i han sortit al mercat noves 
mol·lècules que permeten inhibir la replicació viral en 
la pràctica totalitat dels casos (que no curar), per la 
qual cosa és una medicació que la majoria de pacients 
haurà de prendre de forma indefinida. Així mateix, te-
nen com a problema afegit l’aparició de resistències 

farmacològiques que fan que el virus aprengui a lluitar 
contra el fàrmac i per tant aquest es torni inactiu contra 
el virus; per la qual cosa s’han d’aplicar estratègies de 
combinació de medicaments que poden dificultar el 
tractament de la infecció.
En tots els casos, tant en la hepatitis C com en la hepa-
titis B, la intenció és evitar l’evolució dels pacients cap 
a la cirrosi hepàtica, un estat evolutiu que en principi ja 
no és reversible.
Un segon objectiu, també important, del metge un cop 
diagnosticada la infecció i determinada la possibilitat 
de curació amb el tractament, és realitzar una sèrie de 
recomanacions per la vida diària destinades a la millora 
en la evolució de la malaltia, mantenint al màxim possi-
ble la qualitat de vida dels pacients.
Un tercer objectiu, no menys important i que no és 
l’objecte d’aquest article, és prevenir la transmissió de 
la infecció.

Hàbits de vida en els pacients amb hepatitis crò-
nica per virus B i C

1. Dieta i exercici
En els últims anys, els estudis realitzats a tot el món 
demostren que un factor que ajuda a una evolució més 
ràpida de l’hepatitis crònica cap a cirrosi és l’obesitat 
(índex de massa corporal > 30), i la diabetis mellitus 
molt relacionada amb l’obesitat. 
D’altra banda, el sobrepès també determina, en els 
pacients amb hepatitis crònica per virus C que realitzen 
tractament antiviral amb interferó pegilat i ribavirina, una 
disminució en la curació de la infecció.
Per totes aquestes raons s’ha de encoratjar a totes 
les persones amb hepatitis viral a fer una dieta sana 
per mantenir un pes dins de l’índex de massa corporal 
correcte.
La dieta sana no inclou la restricció de cap tipus 
d’aliment. Hi ha una «llegenda urbana» molt estesa que 
diu que els ous o la llet són «perjudicials» pel fetge. Cap 
estudi ho ha demostrat i una restricció d’aquests dos 
nutrients en la dieta habitual pot ser perjudicial per la 
persona en concret.
L’exercici diari és molt important en la mesura que 
permet mantenir un pes estable i estar en forma. Es im-
portant la seva realització, adaptat a les particularitats 
(edat, estat físic previ) de cada persona. Com a benefici 
extra l’exercici pot ajudar a millorar el cansament que 
molts pacients presenten de forma habitual.
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2. Consum d’alcohol
Una de les primeres coses que s’han de «prohibir» en 
els pacients amb hepatitis crònica per virus B o C és el 
consum diari d’alcohol. Els estudis demostren que els 
pacients amb hepatitis viral que, a més a més tenen un 
consum excessiu de alcohol, presenten una evolució 
més ràpida i freqüent cap a cirrosi hepàtica i les seves 
conseqüències (per exemple als 20 anys només un 
12% dels pacients amb hepatitis C fan cirrosi respecte 
d’un 58% dels que a més de la hepatitis C presenten 
un consum excessiu d’alcohol). Evidentment el consum 
molt ocasional d’alcohol no perjudica i es pot fer amb 
tota tranquil·litat.

3. Tabac
El tabac és molt perjudicial per la salut general de qual-
sevol persona, per tant, la recomanació general és en-
coratjar i facilitar l’abandó del tabac en tots els pacients 
fumadors. Es creia que de forma específica el tabac no 
influïa en l’evolució particular d’hepatitis viral, no obs-
tant, alguns estudis fets en animals experimentals i en 
persones semblen demostrar que el tabac indueix una 
pitjor evolució de l’ hepatitis i, per tant, és molt impor-
tant insistir en què no s’ha de fumar.

4. Us de fàrmacs 
Els metges i els pacients, de forma ancestral, han tingut 
por a donar o prendre medicaments en els pacients 
amb hepatitis. La presència de hepatitis crònica B o 
C no implica necessariament un mal funcionament del 
fetge i per tant, si no hi ha una cirrosi hepàtica asso-
ciada, tots els medicaments es poden prendre (sempre 
que siguin receptats per un metge) amb les mateixes 
indicacions que una persona sense hepatitis crònica 
per virus B o C. L’única recomanació, que és general 
per tothom, és evitar l’automedicació. 

Un punt important és que cap medicament «protec-
tor» del fetge ha demostrat la seva utilitat per evitar 
l’evolució de la malaltia i per tant no s’han de prendre.
Un altre punt destacable són els productes d’herbolari 
com les «carxofes» i altres «elements depuratius» del 
fetge. No tenen cap efecte beneficiós i en canvi poden 
produir seriosos efectes indesitjables
Un tema preocupant sobretot per les dones amb hepa-
titis crònica B o C en edat fèrtil és l’ús d’anticonceptius. 
Es pot dir que no hi ha cap estudi que demostri que els 
anticonceptius siguin perjudicials i aquests es poden 
prendre amb tranquil·litat i seguint els controls habi-
tuals recomanats pel ginecòleg. En cas de que vulguin 
quedar-se embarassades, no hi ha cap contraindica-
ció, sempre que no estiguin prenent cap medicació 
antivírica, que obligaria a una consulta amb el metge 
especialista. 
En el moment del part, en els casos d’hepatitis crònica 
per virus B, es prendran les mesures profilàctiques ne-
cessàries per evitar la transmissió de la mare al fill. Si es 
tracta d’una hepatitis crònica per virus C, no es poden 
fer mesures específiques preventives, tot i que el risc de 
transmissió és baix, inferior al 3%. En cap dels casos, ni 
el part natural ni la lactància materna estan contraindi-
cats per l’únic fet de tenir una hepatitis crònica viral.

En resum, es pot concloure que les persones afectades 
d’hepatitis viral, sense cirrosi hepàtica, poden fer una 
vida totalment normal sense cap restricció alimentaria 
ni de medicació. Es molt important que facin una vida 
sana que inclou deixar de fumar i de consumir alcohol 
de forma habitual.
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Dr. Blai Dalmau Obrador

Unitat d’Hepatologia / Servei de Digestiu
Hospital Parc Taulí, Sabadell

El sistema sanitari ha de tenir com objectius primordials 
donar una assistència integral, de qualitat i eficient en 
tot el procés assistencial al pacient. En aquest sentit, 
la coordinació entre els diferents àmbits d’atenció és 
molt important per mantenir un continuum assistencial 
adequat.

Sovint, encara es força freqüent que entre l’àmbit 
d’Atenció Hospitalària i d’Atenció Primària existeixi un 
abisme, sense conèixer el que es fa a cada nivell ni 
consensuar actuacions. Això repercuteix en el pacient 
perquè moltes vegades no és atès de forma adequada 
i en l’àmbit que li pertocaria, generant també despeses 
innecessàries per la repetició d’exploracions comple-
mentàries. Tot això és més palès en temps de crisi com 
l’actual, on la sostenibilitat pot estar en perill.

Des de fa uns anys, s’està treballant en la història 
clínica compartida ja que la necessitat de consultar 
la informació entre tot el personal que intervé en 
l’atenció al pacient és fonamental. Els sistemes infor-
màtics que permeten la consulta de la història clínica 
i de les exploracions complementàries així com una 
ràpida via de comunicació entre el personal sanitari 
dels diferents àmbits ( ja sigui hospitalari o d’Atenció 
Primària) són eines bàsiques per a desenvolupar 
aquests objectius.

Les malalties hepàtiques en general, i entre aquestes 
les hepatitis virals, són molt freqüents, encara infra-
diagnosticades, i sovint són motiu de consulta pel 
metge de família. A més, el seu ventall clínic pot anar 
des de formes molt lleus que poden ser ateses i con-
trolades perfectament pel metge de família, a d’altres 
que malgrat poden ser asimptomàtiques, estant en 
un fase evolutiva avançada i potencialment greu, i per 
tant requereixen d’una atenció més especialitzada a 
nivell Hospitalari. Com a exemple, un pacient d’edat 
avançada amb una hepatitis crònica per virus C, sense 
criteris de tractament i sense estar en fase avançada 

de la seva malaltia, pot ser perfectament controlat i ben 
atès a nivell d’Atenció Primària. Pel contrari, aquesta 
mateixa hepatitis crònica per virus C en pacient jove 
o amb criteris de malaltia avançada, necessita ser va-
lorada a nivell hospitalari per si precisa de tractament 
per tal d’evitar la seva evolució a cirrosi avançada amb 
totes les complicacions que això pot comportar, sent 
per tant imprescindible que siguin valorats per un equip 
especialitzat. En els darrers anys, el tractament de les 
hepatitis cròniques virals ha avançat de forma significa-
tiva, de tal manera que disposem de tractaments que 
poden curar la hepatitis C en més d’un 60% de casos, 
o controlar i evitar la progressió de la malaltia en cas de 
la hepatitis crònica B.

Sovint, encara es força 
freqüent que entre l’àmbit 
d’Atenció Hospitalària 
i d’Atenció Primària existeixi un 
abisme, sense conèixer el que 
es fa a cada nivell 
ni consensuar actuacions.

Des de la Unitat d’Hepatologia del Servei de Malalties 
Digestives del nostre centre, ja des dels seus inicis fa 
més de 15 anys, es va veure la necessitat de mantenir 
una relació estreta entre aquests dos diferents àmbits 
d’atenció per tal de donar la millor atenció a un mateix 
pacient. Per aquest motiu es va començar a contactar 
amb els diferents centres d’Atenció Primària de la nos-
tra àrea amb un objectiu inicial que és primordial i molt 
necessari, que és el de conèixer-nos. A partir d’aquí 
es va iniciar una col·laboració continua amb realització 
de sessions, discussió de casos clínics, elaboració de 
protocols conjunts de diagnòstic i de seguiment de 
les patologies hepàtiques més freqüents i també dels 
criteris de derivació i de seguiment en els diferents 
àmbits. El metge de família ha de disposar de les eines 
necessàries per poder fer aquesta activitat, sense crear 
la angoixa que sovint comporta una inadequació de 
visites i proves complementàries, tant en el seu propi 
àmbit com en l’hospitalari.

Coordinació entre diferents àmbits 
d’atenció: atenció hospitalària – 
atenció primària
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S’han realitzat protocols de detecció, diagnòstic, esta-
diatge, criteris de derivació i de seguiment per Atenció 
Primària de les patologies més prevalents (hepatitis 
cròniques, cirrosi, esteatosi hepàtica, hipertransami-
nasèmia...), i a més es realitzen jornades conjuntes on 
es pot fer la difusió i discussió adequada d’aquests 
protocols.

En aquest sentit ja fa ja més de 2 anys es va iniciar 
un projecte de formació (Detecta), on es va actualitzar 
de forma consensuada amb Atenció Primària, tot el 
procés assistencial de la hepatitis crònica per VHC 
(diagnòstic, estadiatge, criteris de tractament i deriva-
ció hospitalària, seguiment de la malaltia tant a nivell 
hospitalari com a A. Primària) i es va dissenyar un es-
tudi per valorar l’impacte que aquest programa podria 
provocar en la detecció i derivació d’aquest pacients. 
Hi van participar 15 centres de salut de la nostra àrea, 
detectant-se 378 pacients amb hepatitis crònica per 
VHC i triplicant-se el nombre de primeres visites per 

aquesta patologia a nivell de CCEE d’Hepatologia. A 
més el 60% d’aquests pacients tenien criteris per a 
rebre tractament (Resultats presentats en la I Jornada 
d’actualització en el Maneig de les Malalties Hepàtiques 
a l’Atenció Primària. Sabadell 16-17 de març de 
2010).

Actualment disposem de grups de treball conjunts en 
malalties hepàtiques i digestives, i cada centre de salut 
té un especialista de referència per comentar casos, 
organitzar sessions ...etc.
 
Per descomptat tota aquesta col·laboració s’ha de 
mantenir d’una forma continuada, i és molt important 
facilitar la comunicació de forma ràpida (telefònica, 
informàtica...). Aquesta comunicació fluida permet que 
tant els metges com els pacients estiguin satisfets, do-
nat que aquests perceben aquesta comunicació i per 
tant la preocupació pel seu estat de salut per part de 
tots els agents implicats en el seu benestar.
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Els nostres hepatòlegs opinen

Dra. Teresa Casanovas 
Direcció Programa Assistencial d’Hepatitis 
Hospital de Bellvitge 

• Sin una detección y tratamiento adecuados la hepa-
titis viral crónica puede progresar. 
• Deberían tomarse medidas concretas para disminuir 
el número de personas infectadas cada año de hepa-
titis.
• Cada día debería salir información en la prensa sobre 
las hepatitis crónicas virales y su alcance real.
• Los hepatólogos velamos por la calidad de vida de 
nuestros pacientes y sus cuidadores/as.
• Cada día del año es el Día Mundial de la Hepatitis.
• Hepatología = muchas personas caminando en la 
misma dirección.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. Blai Dalmau
Unitat d’hepatologia. Servei de Digestiu
Corporació Sanitària Parc Taulí

• Malgrat el coneixement actual que tenim de l’hepatitis 
C, segueixen havent molts casos no diagnosticats, o bé 
no s’ha valorat en quin estat evolutiu estan de la seva 
malaltia i no s’han derivat a cap centre especialitzat. 
• La coordinació amb Atenció Primària, amb un con-
tacte continuat i elaborant protocols consensuats són 
fonamentals per a millorar aquests aspectes. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. Xavier Forns 
Metge consultor
Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona 

• Com a hepatòleg, penso que el més important que 
afrontem en els propers anys és la implementació dels 
nous tractaments antivirals en el camp de l’hepatitis C. 
• L’aparició dels inhibidors de proteasa, de polimera-
sa i d’altres proteïnes  virals farà canviar el concepte 
que actualment tenim del tractament. Lògicament, 

s’aconseguiran més curacions però també és rellevant 
fer-ho amb un mínim d’efectes adversos per tal que 
els pacients puguin gaudir d’una bona qualitat de vida 
durant aquests tractaments.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. Joan Carles Quer
Cap de Servei de Digestiu
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

• En el momento actual debería considerarse como 
una prioridad la incentivación de la Asistencia Primaria 
para la puesta en marcha de programas de cribado 
poblacional de las hepatitis B y C en grupos conside-
rados de riesgo.
• En los próximos años deberemos dar respuesta a 
las complicaciones (cirrosis, hepatocarcinoma) que 
surgirán en pacientes que no fueron diagnosticados 
en su momento y presentan una enfermedad hepática 
evolucionada.
• La detección precoz de la infección, que suele cursar 
de forma silente, y la aplicación de las nuevas terapias, 
permitirán la inactivación o erradicación del virus en 
un número considerable de pacientes con hepatitis B 
y C.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. Ramon Planas
Cap del Servei de l’Aparell Digestiu
Hospital Germans Trias i Pujol

• Per enfrontar-nos amb èxit a l’epidèmia de l’hepatitis 
C cal treballar conjuntament metges, associacions de 
pacients, societats mèdiques i autoritats sanitàries. 
Tots junts podrem vèncer  l’hepatitis C.
• La majoria dels pacients amb hepatitis (B o C) no sa-
ben que están infectats i, per tant, no els podem ajudar 
i poden transmetre el virus.
• El tractament de l’hepatitis C és dur, però si el fem 
correctament les possibilitats d’èxit són elevades i ho 
serán encara més, ben aviat.

L’ASSCAT ha convidat un bon nombre d’hepatòlegs de Catalunya a expressar una breu opinió sobre el moment 
actual de les hepatitis virals. Aquestes són les opinions dels que amablement ens han contestat.
Les frases defineixen les dificultats del dia a dia, la importància de l’educació sanitària i de la difusió dels coneixe-
ments. També reflexen la necessitat de treball en equip, tant pel que fa als professionals sanitaris (metges especia-
listes, metges de familia, equips d’infermeria, etc.) com els no sanitaris (pacients, autoritats sanitàries) i també el 
paper dels mitjans de comunicació. 
En les frases podem copsar la importància que la immigració ha tingut en la prevalença de les hepatitis en el nostre 
entorn com a part del món globalitzat actual. 
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Dr. Josep Maria Sánchez Tápias
Metge consultor 
Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona 

Hi ha bones noticies pels pacients amb hepatitis víri-
ca:
• La identificació dels marcadors genètics IL-28B mi-
llorarà la predicció de la resposta al tractament dels 
pacients amb hepatitis C.
• La disponibilitat de nous fàrmacs augmentarà l’eficàcia 
però també la complexitat del tractament de l’hepatitis 
C.
• L’ús racional dels nous fàrmacs està millorant subs-
tancialmente l’efectivitat del tractament de l’hepatitis B 
crònica.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. Ricard Solà
Cap de Secció d’Hepatologia 
Hospital del Mar. IMIM.

• L’eficàcia del tractament de l’hepatitis C amb interferó 
pegilat i ribavirina ha millorat en els darrers anys amb la 
individualització de la durada segons el moment en que 
s’aconsegueix la resposta virològica i amb l’aplicació 
de sistemes per assolir la màxima adherència. 
• En un futur molt proper disposarem d’eines com la 
determinació del gen IL-28 del pacient que, juntament 
amb altres paràmetres, ens permetran predir amb 
molta precisió les possibilitats de resposta en cada 
cas. Aquest fet tindrà una gran importància a l’hora de 
disposar de nous tractaments que malgrat puguin tenir 
una major eficàcia tindran també més efectes secunda-
ris i un cost econòmic molt superior a l’actual.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. Miquel Torres
Cap del Servei de Digestiu 
Hospital de l’Esperit Sant

• Pels pacients amb hepatitis crònica C (sobretot pels 
pacients no responedors al tractament actual amb 
interferó i Ribavirina) hi ha molta esperança dipositada 
en els nous tractaments, que encara estan en fase 
d’assaig clínic.
• La vacunació universal contra el virus B ha estat un 
dels millors guanys enfront a la reducció de la transmis-
sió de l’hepatitis B.
• Hi ha un increment de nous pacients amb hepatitis 
crònica B (especialment associat  a la immigració) però, 
també disposem en l’actualitat d’un millor arsenal tera-
pèutic per a controlar la infecció.
• S’ha de pensar en la indicació de tractament antiviral 
en aquells pacients portadors del virus B que han de 
ser sotmesos a tractaments amb quimioteràpia o altres 
tractaments biològics que redueixen molt la immunitat.

• No s’han de descuidar les mesures preventives de la 
transmissió dels virus B i C, doncs són la principal arma 
per evitar la propagació d’aquestes malalties a altres 
persones sanes.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dra. Mercedes Vergara Gómez
Adjunta del Servei de Digestiu (Unitat d’Hepatologia)
Corporació Sanitària Parc Taulí

• La hepatitis crònica per virus C es una infecció que 
deixarà de ser crònica en els propers anys gràcies a les 
noves terapies que venen en el futur.
• El creixent coneixement sobre els mecanismes de 
funcionament del virus d’hepatitis crònica C fan que 
sigui una guerra amb un final proper.
• L’hepatitis crònica per virus B va paral·lela al desenvo-
lupament del tercer món, el seu desenvolupament por-
tarà a la seva desaparició amb l’implementació global 
de la vacunació infantil.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dr. José H. Vilar Cavalieri 
Servei Digestiu Hospital Comarcal de Figueres. 
Fundació Salut Empordà

• Es necesaria una correcta información en todos los 
portadores de VHB o VHC para evitar su difusión.
• Es importante que se difunda que los enfermos de 
VHC tienen posibilidades de tratamiento e incluso de 
curación, pero deben ser adecuadamente estudiados 
e informados por médicos entrenados para ello.
• En todos los centros sanitarios, de cualquier nivel, 
debe estar disponible información de fácil comprensión 
sobre la epidemiología y prevención de las hepatitis 
víricas.
• Es necesario insistir en la supresión, a ser posible 
total, de la ingesta de alcohol en los portadores de 
hepatitis virales.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Equip d’Hepatología de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida

• S’està produint un repunt en el diagnòstic de l’hepa-
titis crònica per VHB en les Terres de Ponent com a 
consequència del fenòmen de la immigració, malgrat 
les campanyes de vacunació.
• A diferència de l’Hepatitis B, l’hepatitis crònica C té 
un tractament finit amb un bon índex de resposta que 
esperem millori amb la incorporació dels nous tracta-
ments antivirals (inhibidors de les proteases i de les 
polimerases).
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Una historia que contar
Dee Lee es un hombre joven, nacido en China, que ha 
estado luchando durante años para ocultar su enfer-
medad, sintiéndose avergonzado y falseando su con-
dición de portador del VHB desde que era un niño de 4 
años hasta que fue un trabajador adulto de 28 años de 
edad. Ha sido seriamente maltratado por sus patrones 
que no tenían suficiente conocimiento del VHB y pen-
saban que la Hepatitis B podría ser transmitida a través 
del aire o simplemente mediante un abrazo.

Fue despedido de su puesto de trabajo, llegando al 
punto de tener que reemplazar su muestra de sangre 
por una de HVB negativo; Dee tuvo que llegar a esta 
situación extrema a pesar de su master realizado en el 
Reino Unido, de ser un atleta y nadador desde hace 
muchos años y de haber ejercido como gerente de 
recursos humanos.

Este no es un caso ni especial ni único, sino sólo la 
punta del iceberg. De hecho hay 100 millones de 
portadores del VHB en la China Continental, de los 
cuales 13 millones están en la provincia de Guangdong 
(la zona más rica de la China Continental con más de 
300.000 fábricas) los cuales suponen el 13, 3 % de la 
población total.

Cuando tuvo ocasión, Dee decidió levantarse y actuar; 
solicitó entrar en el proyecto que patrocina la Fundación 
Bristol-Myers-Squibb y luchar contra la discriminación 
a la que son sometidos los trabajadores enfermos de 
VHB en las fábricas de China, principalmente en la pro-
vincia de Guangdong.

La organización Inno Community Development 
Organization, puso a disposición de los trabajadores 
una línea directa, especialmente para los que sufren 
discriminación en su trabajo y que también responde a 
los que tienen preguntas sobre la Hepatitis B. Además 
lanzará en cada una de las fábricas, desde una pers-
pectiva amena y lúdica, campañas educativas que 
ayuden a sensibilizar y vencer los prejuicios sobre la 
enfermedad.

Actualmente hay más de 200 fábricas con un total de 
3 millones de trabajadores que se están beneficiando 
de estos proyectos. A diario Inno recibe consultas en la 
línea directa sobre diversas cuestiones, como el maltra-
to laboral y los aspectos sexuales relacionados con la 
transmisión. Preguntas como: Mi novia me dejó porque 
soy portador del virus de la Hepatitis B. Quiero matar a 
mi jefe, me ha echado de la fábrica y me llamó “friky”. 
También llegan otras preguntas más directas: ¿Qué es 
el VHB? ¿Qué es el ALT test?

La actuación de Inno ha sido siempre más que una 
respuesta. Inclusive ha provocado reacciones en las 
grandes firmas que se sostienen gracias al trabajo 
de personas que viven en países como China. Estas 
multinacionales han creado códigos de conducta en 
sus empresas y han establecido normas de relaciones 
humanas para evitar que ninguno de sus obreros de la 
cadena de producción sea maltratado por ser portador 
del VHB. Por lo tanto, el Centro ha ayudado a más de 
1,8 millones de trabajadores y ha resuelto 3.000 casos 
concretos.

A diario Inno recibe consultas 
en la línea directa sobre 
diversas cuestiones, como el 
maltrato laboral y los aspectos 
sexuales relacionados con la 
transmisión.

Dee Lee y su organización se preocuparon en buscar 
una solución para minimizar la discriminación contra 
enfermos de Hepatitis B que consiste en educación 
pública y campañas masivas en todo el país. Sin em-
bargo, aún existe una idiosincrasia en la mayoría de 
la población que ha facilitado que grandes empresas 
ganen mucho dinero dando publicidad falsa y distribu-
yendo información incorrecta sobre el VHB, como por 
ejemplo la existencia de una inyección para convertir el 
VHB positivo en VHB negativo.
 
El y su organización están recorriendo un camino muy 
largo, un viaje con muchas dificultades y barreras, pero 
no van a dejar de luchar.

Dee Lee

Dee Lee es el director de la Inno Community 
Development Organization
www.theinno.org
Oficinas en Guangzhou-Shanghai-Beijing

,,

,,

Inno
Community Development
Organization
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La meva experiència durant 
els primers mesos 
de tractament contra el VHC
Quan el meu hepatòleg em va dir que el virus C, genotip 
1, m’estava ja produint una fibrosi avançada i em sentia 
angoixat i desconcertat per si acabaria necessitant un 
trasplantament, em van notificar l'inici del tractament 
amb interferó i rivabirina. 
Em vaig sentir ple d'alegria davant la possibilitat de se-
guir existint, encara que el tractactament només ofereix 
resultats de curació en un cinquanta per cent. Amb la 
predisposició d'enfrontar-me a totes les dificultats del 
món i part de l'univers amb mentalitat espartana, em 
veia com el gran combatent que es disposava a emular 
tot allò vist fins el moment, lluitant per tota la humanitat 
amb la meva grandesa. En cas de no guanyar només 
representaria un nombre estadístic, aquesta era la veri-
tat, però tot i així la meva vida al final serviria per alguna 
cosa important, menys és res, però em vendria car.

Tothom em va donar els seus nombres de telèfon, 
dient-me que per qualsevol cosa, per insignificant que 
fos, no dubtés a trucar-los en qualsevol moment de les 
vint-i-quatre hores del dia. 
Ple de por, em vaig punxar horroritzat per primer cop en 
la vida tement assassinar-me allà mateix, i quina no fou 
la meva sorpresa quan vaig constatar que de moment 
no passava absolutament res i les pastilles ni tant sols 
les vaig notar; també vaig prendre un calmant segons 
instruccions mèdiques. Seguidament, com de costum, 
em vaig posar a treballar amb l’ordinador i al cap d’una 
estona sí que vaig començar a notar tots els mals. La 
major sorpresa fou l'immens fred que va superar els 
moments més durs que mai havia experimentat: a mit-
jans de maig vaig haver d’encendre la calefacció, abri-
gar-me i posar alguna manta al llit, i degut a l'immensa 
debilitat, cansament i son em vaig disposar a passar 
una nit terrible de gossos tal com m'havien pronosticat. 
Però quan vaig tornar a obrir els ulls em vaig adonar 
que ja era de dia per la llum que entrava per tot arreu i 
vaig pensar que alguna cosa havia fallat.

El primer que vaig experimentar a l'aixecar-me és que 
gran part del dolor havia desaparegut, tenia gana i em 
sentia millor i més tranquil; l'endemà el dolor va des-
aparèixer totalment, vaig tenir la sensació que podia 
saltar, córrer, caminar a bon pas i fins i tot volar; no ho 
vaig intentar no fos cas que tornés a fallar alguna cosa. 
El meu optimisme es va desbordar i vaig pensar que 
Superman devia ser un aprenent de principiant, i així 
d'eufòric vaig esperar la sorpresa, perquè devia haver-
hi una sorpresa, oi?

Aquesta sorpresa va venir desagradablement quan vaig 
saber que l’hepatitis pot anar associada a més de tren-
ta malalties, de les quals jo en tinc algunes que sempre 
havia pensat que eren degudes a la meva imbecil·litat 
innata que feia que, per exemple, m’oblidi de les coses 
més elementals, com prendre regularment les meves 
menyspreades pastilles; és clar que com a home de 
recursos, m'he dedicat a posar-les arreu per entreban-
car-me amb elles, fins i tot en somnis.
L’anunciada pèrdua de pes la vaig rebre amb alegria; 
per fi, baixava sense grans esforços, qüestió que havia 
arribat a creure era gairebé impossible, però que va 
comportar la desagradable sensació d'una debilitat 
exagerada deguda a una anèmia perniciosa per manca 
de vitamina B12.
La gran notícia fou que, des del primer moment, vaig 
negativitzar, per la qual cosa tenia quasi garantida 
l'eliminació del virus. Ara, cinc mesos després, el meu 
hàndicap és que els medicaments m’han deixat sense 
hemoglobulina, o sigui, globus rojos i tota una sèrie 
d'altres nimietats de diferents noms que podien repre-
sentar el final de tot l'invent i el meu comiat del tracta-
ment, la qual cosa sortosament no ha succeït. 

...animo a tothom perquè la 
lluita per la vida és realment 
el més important...

La cosa ha acabat amb injeccions de vitamina B12 i 
la meva ingesta d’aliments com llet, ous, aus, marisc, 
iogurts, formatges, etc. que aporten els fonaments 
per a la producció de vitamina B12, de la qual jo n'era 
deficient; em plantejava si ho era per causa dels medi-
caments o que per aquesta causa les meves defenses 
no havien pogut evitar que el VHC es passegés i mul-
tipliqués fent el que li semblés pel meu cos com si fos 
de la seva propietat.
Resumint, personalment estic encantat amb l'expe-
riència i malgrat els ensurts i entrebancs continuo en-
davant amb el tractament, i animo a tothom perquè la 
lluita per la vida és realment el més important, ja que és 
el que realment tenim; és clar que pot resultar una mica 
egoista en un món de misèria i mortalitat infantil inima-
ginable, etc., però haig d'admetre que la possibilitat de 
seguir existint m'omple d'un goig realment immens.
Salutacions,

Claudi Balmanya

,,

,,
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Hepatitis víriques: bombes de 
rellotgeria ocultes que esclataran 
malgrat s’intenta amagar-les
En una actitud inèdita i increïble el «CDC -Centres for 
Diseases Control and Prevention» dels Estats Units- va 
publicar a finals de setembre una llista dels que podrien 
ser anomenats «sis reptes de Salut Pública que es 
poden vèncer»: sida, obesitat, tabaquisme, embaràs 
en adolescents, accidents de circulació i infeccions en 
els hospitals. 

Sorprenentment el CDC omet la major epidèmia de 
l’actualitat: les hepatitis víriques, que afecten un gran 
nombre de ciutadans nord-americans i a causa de les 
quals, si tenim en compte les estadístiques en l’àmbit 
mundial, podem afirmar que moren 1 persona cada 
20 segons, 3 cada minut, 180 cada hora, 4.320 cada 
dia, 1.576.800 persones cada any. 

Cada cop està més clar que, com deia el Dr. Jordi Gol, 
“la lluita per la salut és una lluita política”, i és per això 
que ens preguntem: 

Per què els governs no reaccionen davant 
d’aquest greu problema de salut pública del qual 
sabem que, pel que fa a l’hepatitis C, més d’un 
60% dels afectats ni tan sols estan diagnosticats 
i, a més, no arriben a curar-se ni un 50% dels 
«afortunats» que són tractats? 

Per què, després de més de dues dècades, 
continuem ocults i oblidats en profunds abismes 
sense cap tipus de reconeixement per part dels 
departaments públics? 

Per què aquest ferri silenciament a què està sot-
mesa l’hepatitis i, conseqüentment, els propis 
malalts? 

Per què l’OMS, Organització Mundial de la Salut, 
va donant llargues any rere any, unes vegades 
per una cosa, altres per una altra, i es mostra in-
capaç de passar a l’acció de manera inmediata, 
concreta i efectiva? 

Per què a Catalunya no s’aconsegueix fer una 
Marató de TV3 per a les malalties hepàtiques? 

Per què no hi ha un programa específic per a les 
hepatitis? 

Per què el tema de les hepatitis no és tractat en 
els mitjans de comunicació com ho són moltes 
altres malalties, entre elles la SIDA? 

Davant d’aquest mutisme, hem de sospitar que alguna 
cosa molt greu es tracta d’ocultar, i fins i tot obviar, per 
tots els mitjans, i, amb tots els respectes cap a aquests 
«sis reptes prioritaris a vèncer», considero igual que 
la Sra. Lorren Sandt, presidenta de The National Viral 
Hepatitis Roundtable (NVHR), que aquesta exclusió de 
les hepatitis víriques, una vegada més, no és conseqüèn-
cia d’un simple descuit, sinó una acció premeditada. 

La 63a Assemblea General de l’OMS, el maig passat 
(després d’haver-se posposat el tema en anys ante-
riors) va adoptar per fi la tan esperada resolució sobre 
les Hepatitis Virals. Però en aquesta, tot i reconèixer 
la magnitud del problema, només es fan tèbies re-
comanacions i no es reconeixen específicament els 
monoinfectats. En la resolució es demana a la directora 
general que “en col·laboració amb els estats membres, 
estableixi les directrius, objectius subjectes a terminis, 
estratègies i instruments per a la prevenció i el control 
de les hepatitis virals”, però, en la que és l’última frase 
de la resolució, es demana a la Dra. Chan que “informi 
a la 65a Assemblea Mundial de la Salut, a través del 
Consell Executiu, sobre l’aplicació de la present resolu-
ció”. Això vol dir que fins d’aquí a 2 anys no tornarà a 
tractar-se el tema de les hepatitis, i mentrestant, quins 
terminis i accions concretes desenvoluparan l’OMS 
i els Departaments de Salut dels governs? 

Com en moltes altres coses m’agradaria equivocar-me, 
però la realitat és la que és. Quelcom de surrealista 
envolta aquesta malaltia. Els malalts patim diversos 
condicionants que amenacen la nostra salut, tenallen la 
nostra supervivència diària i també la relació amb el nos-
tre entorn afectiu, laboral i social. Com a persones que 
vivim en societat, aquests àmbits que ens exclouen, 
haurien de servir-nos com a graons per a continuar el 
camí de la vida i no ser torrents relliscosos pels que 
caiem, arrossegant tot el que orbita al nostre voltant.

Tots els malalts, i la societat en general, hauríem de 
reaccionar, perquè mentre els polítics no tinguin por 
que podem esquitxar el seu aparador d’immaculada 
pulcritud, no ens tindran en compte malgrat moren 
diàriament al món 4320 persones a causa de les 
hepatitis víriques. Aquestes morts sempre són anò-
nimes, a més de ser amagades, i mai donen el morbo 
suficient per als mitjans de comunicació. 

Pere Santamaría
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Des de l’antiguitat s’han evidenciat els efectes positius 
de la música sobre l’estat físic i mental de les per-
sones. Cants, salmodies, mantres, s’han utilitzat per 
induir estats de consciència amb finalitats catàrtiques, 
terapèutiques i religioses. Actualment, aquesta saviesa 
tradicional es troba avalada per nombrosos estudis 
científics, que demostren que la música i els seus com-
ponents fonamentals produeixen efectes beneficiosos 
sobre les persones a diferents nivells: biològic, intel.
lectual, emocional i social. La terapia musical no només 
és apta per a persones malaltes o amb alguna disca-
pacitat, sinó també per a persones sanes, com a mitjà 
per a desenvolupar l’expressió i l’autopercepció, fins i 
tot dins el marc d’una medicina preventiva, com a mitjà 
per a potenciar la comunicació humana.

Segons Bruscia (1997), la Musicoteràpia es defineix com 
«un procés sistemàtic d’intervenció en el qual el tera-
peuta ajuda a promoure la salut del pacient mitjançant 
experiències musicals i les relacions que es desenvo-
lupen per mitjà d’elles, com a forces dinàmiques de 
canvi». La Musicoteràpia és un tractament no invasiu, 
no dolorós i no farmacològic, que permet obtenir resul-
tats sorprenents inclús en aquells casos més resistents 
o en persones reàcies a participar en altres teràpies. 
L’objectiu de la Musicoteràpia no és l’ensenyament mu-
sical en sí, ni la potenciació d’habilitats musicals, sinó 
la millora de la salut i de la qualitat de vida; utilitzant la 
música com a eina vehicular. La capacitat d’adaptació 
de la música a cada persona i problema concret, per-
met que es puguin tenir experiències satisfactòries sigui 
quin sigui el grau de discapacitat. 

La metodologia emprada en Musicoteràpia engloba: 
a) mètodes actius: cant, dansa, improvisació musical i 
moviment, 
b) mètodes passius: audicions, visualitzacions, mèto-
des d’imaginació guiada i 
c) mètodes associats a altres disciplines: arteràpia, 
relaxació, que s’apliquen tant en sessions individuals 
com grupals. Aquesta metologia ve determinada per 
les diferents orientacions i models filosòfics en què es 
basa la Musicoteràpia: humanista, psicodinàmic, con-
ductual, cognitiu, biomèdic o eclèctic.

En el cas de l’hepatitis, la Musicoteràpia (sempre inte-
grada dins el tractament multidisciplinar de la malaltia), 
pot ser una eina molt útil per ajudar aquests malalts 
a superar el primer impacte després del diagnòstic, 

comprendre millor la nova situació i ser més forts emo-
cionalment per conviure amb ella. Durant la fase de 
diagnòstic de la malaltia, la Musicoteràpia pot ajudar 
aquests malalts a disminuïr l’ansietat, l’agitació i la 
impaciència, així com a prevenir i manejar-ne l’aparició 
posterior. La Musicoteràpia grupal ajuda a superar 
els estats depressius, que sovint van acompanyats 
de sentiments de por, aïllament, desconfiança i inde-
fensió, tot reforçant l’autoestima i adquirint seguretat 
i confiança en el recolzament i l’acceptació del grup. 
Posteriorment, la terapia musical pot ser un bon vehicle 
per facilitar l’expressió emocional i disminuïr els bloque-
jos, augmentant la capacitat d’acceptació de les prò-
pies limitacions i imperfeccions. Pel que fa a l’aspecte 
psicosomàtic lligat a l’ansietat, la Musicoteràpia ens 
ajuda a disminuïr la tensió muscular, així com els tremo-
lors, les dificultats respiratòries o les taquicàrdies.
Els resultats d’un estudi realitzat per la musicotera-
peuta americana Lisa M. Gallagher (2001) amb malalts 
crònics, mostren que la teràpia musical ofereix bene-
ficis notables sobre l’ansietat, i que més del 80 per 
cent dels pacients avaluats van afirmar que el seu 
estat d’ànim havia millorat després de les sessions de 
Musicoteràpia.
En resum, la Musicoteràpia (tot i ser una disciplina poc 
coneguda encara al nostre país) pot ser una eina molt 
útil per ajudar els malalts d’hepatitis a millorar els seu 
benestar i la qualitat de vida en general, així com un 
vehicle per a la recerca de valors vitals i la projecció dels 
problemes. A més, les activitats musicoterapèutiques 
grupals són una bona manera de fomentar la creativitat 
i les relacions socials, aspectes que els professionals 
de la salut que treballen amb malalts hepàtics, recoma-
nen no deixar de banda.
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Susanna Clos
Psicòloga i Màster en Musicoteràpia (UB)

Musicoteràpia i hepatitis. 
Com pot ajudar la música 
als malalts d’hepatitis?
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No és fàcil trobar o recomanar música per a finalitats 
terapèutiques. De la mateixa manera que quan algú et 
recomana un llibre i després de llegir-lo no t’agrada, 
amb la música passa el mateix. Cada persona té una 
història musical personal, que ha anat construïnt al llarg 
de la seva vida, influenciada per les diverses experièn-
cies viscudes. 

Tal i com afirma E. Thayer Gaston (musicoterapeuta 
nord-americà de la dècada dels 60), la millor música 
per a finalitats terapèutiques és la que introdueix va-
riacions sobre un tema familiar, ja que s’ha evidenciat 
que reaccionem millor davant d’estímuls nous, però no 
en excés. Una peça musical que sigui massa novedo-
sa ens pot fer perdre l’atenció, de la mateixa manera 
passa quan la peça ens és massa familiar. Per tot això, 
es recomana fer una bona història musical del pacient 
abans de començar una teràpia musical.

Quan estem malalts o passem per estats anímics di-
fícils, responem de manera diferent a la música que 
sempre ens havia agradat. El més comú, és pensar 
que una música alegre i animada és la més recoma-
nable per algú que es troba deprimit, quan en realitat 
és totalment al contrari. Aquesta música es troba tan 
allunyada dels seus sentiments, que segurament en 
comptes d’animar-lo, el posarà de mal humor o el de-
primirà més. En aquest cas, i seguint el ‘principi d’ISO’, 
el més recomanable és començar escoltant una música 
que reflexi un estat d’ànim similar al que la persona està 
sentint. Aquesta música connectarà millor amb la per-
sona, il’ajudarà a sortir d’aquest estat. Posteriorment, i 
a mesura que el seu ànim canviï, es pot anar buscant 
música més alegre.

Seguidament, trobareu un recull de peces que crec que 
pot ser un bon punt de partida:
- George Winston. “DECEMBER”. Piano solos.
- Silje Neergaard. “AT FIRST LIGHT”
- Enya. “WATERMARK” i “A DAY WITHOUT RAIN”
- Franz Schubert. Piano trio no.2 op. 100 
- Debussy. Arabesque I 

També funcionen molt bé les bandes sonores originals, 
sobretot les instrumentals, com ara: ‘Memorias de 
África’, ‘Náufrago’, ‘La Princesa Prometida’,… 

Susanna Clos
Psicòloga i Màster en Musicoteràpia (UB)

Com triar una música?

Volem donar les gràcies a tots els doctors/es que han escrit els articles per aquesta 

revista de manera totalment desinteressada, així com a totes les persones que han 

col·laborat per fer-la realitat.

Agraïm el suport de:
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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 expe-
riències.

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.
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Compartimos un mismo compromiso, 
un mismo equipo y desde ahora,
el mismo nombre

Un sólo nombre que identifica a todas las 

compañías farmacéuticas de Johnson&Johnson. 

Un nombre que rinde homenaje al Dr. Paul Janssen, 

un investigador genial y fundador de una 

de las primeras compañías farmacéuticas del grupo.

 Un solo nombre y un mismo compromiso:  

los pacientes.

Ellos son la razón de ser de nuestra innovación en 

la búsqueda de respuestas dónde sólo hay incógnitas. 

Y eso, tiene mucho valor. El valor de innovar.

Sebastián Ferreira, sin título
Obra procedente de las National Art Exhibitions of the Mentally Ill Inc.


