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Plataforma Let’s End HEPC avalia o impacto das políticas de saúde pública na eliminação do VHC

Assim, Portugal não atingirá meta de 
eliminação de Hepatite C em 2030…

O Auditório António Almeida Santos da Assembleia da República aco-
lheu, no dia 12 de março, a sessão Políticas e Ferramentas de Apoio 
à Decisão Política em Saúde. O mote da realização do evento era a 
apresentação do Let’s End HEPC, o primeiro modelo que avalia o im-
pacto das políticas de saúde pública na eliminação do VHC, tarefa 
que coube a Henrique Lopes, Coordenador Académico deste projeto 
do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portugue-
sa. Com moderação de Rui Tato Marinho, diretor do Serviço de Gas-
trenterologia e Hepatologia do CHULN, seguir-se-ia a discussão do 
modelo e resultados, com a participação de Luis Mendão, do GAT, e 
Ana Papoila, especialista em saúde pública e epidemiologia e bioesta-
tística, do NMS/FCM.
A finalizar, sob a moderação de Guilherme Macedo, diretor do Serviço 
de Gastrenterologia do CHSJ, coube aos grupos parlamentares reve-
larem o seu entendimento político sobre os modelos de apoio à deci-
são.
A deter da aplicação para PC, smartphone ou tablet, da autoria do Ins-
tituto de Saúde da Universidade Católica, que Portugal, pelo caminho 
que tem seguido até hoje, não atingirá a meta de eliminação da Hepa-
tite C até 2030.
Dependências transcreve a apresentação de Henrique Lopes, Coor-
denador Académico do projecto Let`s End HEPC…

Henrique Lopes, Coordenador Académico 
do projecto Let`s End HEPC

“Esta questão ferramentas de apoio à tomada de decisão política é 
uma matéria que irá adquirir propriedade crescente nos próximos 
anos, numa altura em que as complexidades são cada vez maiores e, 
à semelhança do que se passa em muitos outros setores de atividade 
económica, haverá a necessidade de dispormos de ferramentas, que 
já são mundanas noutros setores, nomeadamente nos serviços finan-
ceiros, mas que a saúde ainda não terá adquirido com total proprieda-
de, como ferramenta de uso diário.
Na Universidade Católica, temos vindo a trabalhar na criação de uma fer-
ramenta especificamente vocacionada para a modelação da Hepatite C. 

A OMS estabeleceu como objetivo que, até 2030, os países deveriam 
procurar eliminar a Hepatite C, entendendo-se eliminação num conjunto 
de critérios, um dos quais que se reduzisse em 90% o número de doen-
tes existentes no país quando comparados com o ano 2017. Para tal, en-
tendemos algumas coisas como elementos basilares desta patologia, en-
tre os quais o facto de representar um imenso impacto social. Dado o tipo 
de doentes e os grupos de onde provêm, os custos que envolvem a 
doença, o tipo de abordagem, que permite ser feito atualmente em ambu-
latório, o facto de ser uma doença em mudança de paradigma, passando 
de crónica à hipótese de se curar os doentes e resolver o problema da 
pessoa de uma forma definitiva mas também das pessoas que esse 
doente pudesse contaminar ao longo da sua vida, a Hepatite C reuniu as 
condições, segundo a OMS, para poder ser a quinta doença a ser elimi-
nada na história da Medicina.
Para criar esta ferramenta, entendemos internamente que a Universi-
dade não tinha todas as competências necessárias, dada essa verten-
te social, e foram envolvidas associações de doentes, que nos trazem 
uma visão humanista e holística, bem como diversos especialistas 
proeminentes portugueses. Tudo isto com o intuito de podermos 
apontar direcções. Um modelo de uma doença deve ser entendido 
como um GPS, que nos guie para um caminho correto. E é um apon-
tar de direcções aberto, daí que seja revisto duas vezes por ano, es-
tando todos vós convidados a criticar, a dar sugestões, a procurar me-
lhorias, numa lógica de criar uma comunidade inteligente que colabo-
ra no próprio desenvolvimento crítico do modelo.
Colocámos perguntas em abstrato, que passariam pela colocação de 
um cenário idílico: e se todos nós caminhássemos no sentido do cor-
reto? Se fôssemos capazes de eleger em todos os países do mundo 
uma estratégia para a Hepatite C? Se em todos os países do mundo 
houvesse um rastreio? Não nos compete, enquanto criadores do mo-
delo, ter uma posição arbitrariamente conducentes a uma direção ou 
outra. Isso compete aos decisores políticos, às associações de doen-
tes e aos especialistas, em cada momento, em cada país. A nós, com-
pete-nos ter portas abertas para que cada entidade, nas suas compe-
tências e momentos, possa escolher em propriedade. Uma das ques-
tões é se deve haver ou não rastreios universais ou em populações de 
maior risco… O que aconteceria se isso fosse feito? O que acontece-
ria se conseguíssemos chegar e curar todas as pessoas? 
Então, procurámos criar um modelo em que fosse possível ensaiar 
ideias. Um mapa das soluções e uma ferramenta que dê liberdade a 
quem a usa, ponderando diferentes soluções, com diferentes incidên-
cias de resultados em populações diferentes ou em momentos dife-
rentes, o que passa pela decisão política.
Neste momento, levámos dois anos e meio de trabalho de uma ferra-
menta que, conceptualmente, é simples, embora tenha sido muito tra-
balhosa. O nosso objetivo foi comum ao da utilização do automóvel: 
não temos que saber engenharia para conduzir um carro e partimos 
do princípio que não tínhamos de perceber de medicina nem de mate-
mática para trabalharmos com isto. Tínhamos que ter um computador 
ou um smartphone e ter interesse sobre Hepatite C. Portanto, tinha 
que ser compacto do ponto de vista tecnológico e, para tanto, identifi-
cou-se num conjunto de países da Europa indicadores e políticas que 
de algum modo mostram a sua propriedade de aplicação. E com base 
nisso, criámos um modelo matemático e um modelo estatístico que in-
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tegrámos, num terceiro passo. O modelo matemático vem da literatura 
científica e o estatístico como modelos de tomada de decisão e que 
nos permite saber qual o peso e métrica de cada decisão política e 
como integrar isto num modelo epidemiológico. A título de exemplo, 
saber que impacto terá a implementação de um programa de troca de 
seringas, quantos hepatocarcinomas teremos, quantos transplantes 
evitaremos… 
Então, temos hoje uma ferramenta que corre em PC, tablet e smartpho-
ne, onde os conceitos basilares da doença, onde as políticas públicas de 
combate à Hepatite C estão espelhadas. Depois, é um modelo aberto e 
inteligente porque integra muitos saberes, neste momento resultante da 
contribuição de 156 cientistas, doentes e investigadores de um conjunto 
de 11 países, que criticam e partilham publicações e vão permitindo, a 
cada seis meses, olhar de uma forma crítica para o modelo e introduzir 
novos artigos, novos pensamentos, novas construções e aperfeiçoamen-
tos, ao mesmo tempo que se caminha.
Neste momento, o modelo já funciona para cinco países: Portugal, Es-
panha, Roménia, Bulgária e Áustria e estamos a trabalhar com outros 
países. E temos três grandes eixos de vontade de interacção social 
no Let’s End HEPC: um de literacia da saúde, fundamental e onde 
Portugal tem de dar grandes passos, transmitindo informação muito 
simples e gráfica sobre a Hepatite C; a ferramenta deveria ser tam-
bém democrática, no sentido de facultar a capacidade de interacção 
entre profissionais e não profissionais. Compete-nos aumentar a cida-
dania, neste caso da saúde, responsabilizando as pessoas nos pro-
cessos de saúde; e com base nisto, acabámos por nos diferenciar da 
concorrência… Conheço entre 18 a 21 equipas a modelar a Hepatite 
C, distribuídos entre três grandes famílias: os pioneiros, que têm todo 
o mérito de terem desbravado caminho, que se focalizavam em popu-
lações gerais, a equipa da OMS, que procura responder aos países 
muito em torno dos custos e efetividade e nós, que aproveitámos a 
experiência dos pioneiros e da OMS e procurámos o nosso próprio ca-
minho. E das cinco grandes dimensões não trabalhamos apenas a 
parte económica, que gostaríamos de vir a ter mas, no momento, ain-
da não temos maturidade suficiente neste domínio.
Onde evoluímos? Em função dos três pontos anteriores… passámos das 
populações gerais, para os chamados modelos de segunda geração, 
onde se olha de uma forma específica e atenta para os principais grupos 
de risco. Neste momento, trabalhamos as pessoas que injetam drogas, 
os prisioneiros, os produtos sanguíneos, a transmissão vertical e temos 
em carteira vir a trabalhar outros grupos, como o MSM, os doentes he-
modialisados, hemofilia, sendo sempre uma questão de recursos…
Então, nesta ferramenta, temos uma app com vários campos de infor-
mação: informação sobre o modelo, em que tudo é gratuito e open 
source; literacia – qual a epidemiologia da doença a nível internacio-
nal e de cada um dos países, as 24 políticas transversais identifica-
das, os parceiros e a possibilidade de se testar cada coisa que se co-
loca para estes países. Podemos comparar diferentes caminhos que 
cada país seguiu… Quando observamos o caminho até hoje, consta-
tamos que Portugal e Roménia não alcançarão a meta da eliminação 

até 2030, ao contrário de Espanha e Áustria, que deverão eliminar en-
tre 2025 e 2026. E vemos que há resultados diferentes, o que nos per-
mite decompor e verificar em cada país o que cada um está a fazer 
nessas 24 políticas. E testar diferentes soluções, para diferentes mo-
mentos e em face dos recursos disponíveis. E ensaiar ou testar igual-
mente alternativas e perceber o que melhora ou piora em função disso 
face ao que existe atualmente em determinado território.
Para Portugal, com base nesta ferramenta, podemos saber, com base 
sustentada em referências bibliográficas, que as condições atuais não 
são suficientes para se cumprirem os critérios de eliminação para 
2030 da OMS. Uma das vantagens que este tipo de ferramentas tem 
é perceber que nem sempre é preciso gastar mais dinheiro… Por ve-
zes, existem políticas para as quais a alteração de elementos de ges-
tão do sistema permitem antecipar os processos de eliminação, mu-
dando questões de gestão da máquina e não necessariamente a in-
tensificação de capital. No caso português, se por exemplo alterarmos 
um pouco as guidelines, incluindo o rastreio das grávidas, o custo 
para o país é muito próximo de zero e pode ter impacto, bem como a 
facilidade do acesso a consultas de especialidade e encontrar e des-
cobrir todos os outros doentes que não estão identificados…
Em síntese, o que integra esta ferramenta, o que será o futuro das fer-
ramentas/plataformas de tomada de decisão política epidemiológica e 
partilha de conhecimento em saúde? Um conjunto de indicadores 
para as grandes fases da cascata da OMS; a hipótese do benchmark, 
olhar para os outros e não presumir que sabemos tudo; um ponto de 
situação, sabemos que os países são volúveis na sua publicação local 
e que podem evoluir em termos de regulamentação e outros, ao longo 
desse semestre e termos uma atualização das políticas implementa-
das nesses países pelos parceiros locais.
À semelhança do que acontece em Portugal, há uma equipa de inves-
tigadores em cada um dos países, um conselho científico onde estão 
os especialistas mas também e sempre as associações de doentes e 
elementos da gestão do sistema da gestão da Hepatite C; temos so-
bre nós outro conselho científico onde figuram nomes sonantes liga-
dos à Hepatite C que nos possam aconselhar. Entendemos que, se ti-
vermos múltiplas fontes de retroacção e de crítica interna, é mais de-
morado e complexo mas é também uma maneira de termos um géne-
ro de travão no nosso próprio sistema e alguém que nos diga se 
estamos ou não a caminhar bem. E depois uma grande exposição pú-
blica: tal como estamos aqui no Parlamento português, a equipa já es-
teve no Parlamento da Roménia ou no Parlamento Europeu e o deba-
te com os políticos também tem sido fundamental. Esse feedback jun-
to da classe política também é importante para que se tente encontrar 
vias de percorrer metade de uma ponte, em que os políticos percor-
rem a parte de procurar a resposta técnica mas nós também temos a 
obrigação ética e moral de procurar fugir de uma linguagem hermética 
e obrigar a uma hermenêutica da comunicação para termos um diálo-
go franco e aberto. Este encontro a meio da ponte tem sido extraordi-
nariamente frutuoso, não dispensando naturalmente os parceiros do 
circuito científico.”


