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O auditório da Santa Casa da Misericórdia do Porto foi palco, no dia 27 
de abril, do Joint Action Policy Day 2019, evento organizado pela UNITE, con-
juntamente com a HRI, APDES e INHSU e que reuniu vários stakeholders glo-
bais, para discutir e tomar medidas sobre o papel das estratégias de redução 
de riscos na redução do peso da hepatite C, VIH e tuberculose e melhorar a 
vida e o bem-estar dos consumidores de drogas, em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com base no modelo 
português de redução de riscos, impulsionado por uma política bem sucedi-
da de descriminalização, os participantes discutiram desafios e oportunida-
des para implementar e ampliar serviços de redução de riscos, com vista à 
eliminação de doenças infecciosas até 2030.

História do Joint Policy Policy Day 

Em Setembro de 2018, preocupadas com a ameaça global que as 
doenças infeciosas representam, a UNITE e a INHSU organizaram um 
Joint Policy Day intitulado “Joint Action Policy Day - Expandindo as me-
lhores práticas e políticas para melhorar a saúde dos utilizadores de dro-
gas e os cuidados referentes à hepatite C globalmente”. Contando com a 
presença de parlamentares, políticos, investigadores, médicos e mem-
bros de comunidades de todas as regiões do mundo, o evento culminou 
com a emissão de uma Declaração Global, com o objetivo de eliminar as 
infeções por HCV em pessoas que injetam drogas, até 2030:  https: // 
www .ashm .org.au / HCV / hepatite-c-eliminação-inhsu-declaração.

Enquadramento do  
Joint Action Policy Day 2019 

Faltam onze anos para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável de 2030 e as doenças infecciosas ainda são uma séria ameaça à saú-
de em todo o mundo. Estimativas globais indicam que 71,1 milhões de pes-
soas vivem com hepatite C crónica, 36,9 milhões vivem com VIH / Sida e 10 
milhões adoecem com tuberculose. Taxas de mortalidade mais altas e taxas 
de contágio estão concentradas entre subpopulações chave, como utiliza-
dores de drogas injetáveis que, apesar de perpetuarem comportamentos de 
risco no uso de drogas, carecem de direitos básicos para acesso a cuidados 

de saúde, em muitos locais geográficos. Estratégias de Redução de Riscos 
- como programas de agulhas e seringas para controlar o uso de material in-
jetável; terapia de substituição de opióides para reduzir a injeção deste tipo 
de drogas; testes de VIH e VHC; aconselhamento; terapia anti-retroviral; dis-
tribuição de preservativos para prevenir a transmissão viral a parceiros se-
xuais - são comprovadamente eficazes na redução das consequências ne-
gativas associadas ao uso de drogas, em pessoas incapazes ou sem vonta-
de de parar. Não obstante, a redução de riscos só existe a algum nível em 
apenas metade dos países do mundo e sua implementação está longe de 
atingir a maioria das pessoas necessitadas, particularmente utilizadores de 
drogas, sem-abrigo e presos, que frequentemente veem os seus direitos hu-
manos, relacionados com a saúde, violados.

Sobre a Unite

Criada sob os auspícios da UNAIDS, a UNITE é uma rede global indepen-
dente (sem fins lucrativos e apartidária) de parlamentares (atuais e ex-legis-
ladores) de parlamentos governamentais, nacionais e regionais, comprome-
tidos com a eliminação do VIH / SIDA, hepatite viral e outras doenças infec-
ciosas como ameaças à saúde pública até 2030, de acordo com os Objeti-
vos de Sustentabilidade da ONU. Desde sua fundação, em 2017, a UNITE 
possui mais de 80 membros, de 42 países, em 5 continentes.

Dependências marcou presença neste evento e entrevistou Ricardo 
Batista Leite, Presidente da UNITE.
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Ricardo Batista Leite,  
Presidente da UNITE

Presumo que seja uma excelente oportunidade para a UNITE 
e para os objetivos que persegue iniciar, através deste Joint Ac-
tion Policy Day, uma conferência internacional na área da redu-
ção de riscos…

Ricardo Batista Leite (RBL): Para a UNITE, enquanto rede global de 
parlamentares, é uma oportunidade única, neste segundo Policy Day – já 
organizámos um em 2018 -, agora com uma dimensão maior, com mais 
de 15 países representados por parlamentares, comunidade científica, or-
ganizações internacionais como a UNAIDS, a UNITAID, a ONU, a Clinton 
Health Initiative, a Open Society Foundation, a Aids Health Care Founda-
tions, entre tantos outros que se juntaram aqui connosco para olhar para 
a evidência, para os dados e para as práticas e aprendermos todos, uns 
com os outros. Os parlamentares, sozinhos, não conseguem mudar o 
mundo mas, juntamente com a comunidade, com a sociedade civil – es-
tão aqui várias associações de doentes e de usuários de drogas – e com 
a comunidade científica, é possível mudar legislação e políticas e conse-
guir melhores resultados de saúde e bem-estar para a população, que é 
no final do dia o nosso objetivo. Neste momento, com o conjunto de ini-
ciativas que conseguimos criar aqui, já temos perspetivas de poder ter 
impacto em muitos destes países; a equipa da UNITE que está focada no 
fim das doenças infecciosas como ameaça de saúde global começa a 
ver resultados até numa lógica de saúde global, transformando muitas 
das políticas numa lógica de direitos humanos, e através delas procuran-
do produzir mudanças reais nos países e regiões aqui representadas.

Sendo certo que as políticas são fundamentais para se atin-
girem os objetivos relacionados com a eliminação até 2030, que 
importância assume o envolvimento da redução de riscos e das 
instituições que intervêm no terreno?

RBL: Uma das razões por que decidimos fazer esta reunião no Porto, 
para além de ser juntamente com o Harm Reduction International Conferen-
ce, que vai juntar mais de duas mil pessoas em torno da discussão da me-
lhor evidência sobre a redução de danos, é precisamente para olharmos para 
as melhores práticas também portuguesas. E a verdade é que Portugal 
transformou-se numa referência mundial pelas políticas de descriminaliza-
ção mas, como ficou bem patente na reunião de hoje, a descriminalização é 
apenas uma parte de um todo. Ou seja, a mudança da lei, que deixou de con-
siderar o consumo de drogas um crime, apenas funcionou do ponto de vista 
de saúde pública porque tivemos esta perspetiva e abordagem compreensi-
va numa lógica de saúde pública, numa lógica centrada no cidadão, no uten-
te, no doente. E isso traduz uma diferença fundamental para a qual os outros 
países estão a olhar. Essa abordagem centrada em direitos humanos e na 
pessoa passa por termos programas de comunidade que conseguem che-
gar às populações, particularmente àquelas que são mais vulneráveis, àque-
las que têm mais dificuldades para chegar às instituições formais de saúde. 
E nesse sentido temos em Portugal ONG, IPSS, organizações da comunida-
de que são uma referência não apenas para a Europa mas igualmente para o 

mundo. E é precisamente olhando para esta visão holística de redução de 
danos que outros países estão a ver que, se calhar, Portugal tem aqui uma 
solução intermédia mas que é única para resolver a problemática do contro-
lo e uso de drogas no mundo em que, claramente, a política de guerra contra 
as drogas, a política proibicionista, falhou redondamente ao longo de déca-
das. Nesse sentido, é um orgulho para nós, UNITE, que apesar de sermos 
uma rede global somos portugueses de origem e, como portugueses de ori-
gem, temos muito orgulho em poder apresentar Portugal como um caso de 
referência a nível mundial. E não é por acaso que a Harm Reduction Interna-
tional também escolheu o Porto e Portugal como destino para esta confe-
rência porque querem que os países à volta do mundo possam olhar para a 
descriminalização, para esta abordagem centrada na pessoa, em direitos 
humanos e em saúde pública.

Voltando à Hepatite C e fazendo fé naquela ferramenta de-
senvolvida pela Universidade Católica, o Let’s End Hep C Portu-
gal, com as políticas atuais, não atingirá a eliminação até 2030… 
Como iremos dar a volta a isto?

RBL: Portugal não vai atingir, com as políticas atuais, a eliminação até 
2030. Não é só o Let’s End Hep C da Universidade Católica que o diz, o Polaris 
publicou que a eliminação nem em 2050 se atingirá e a OMS confirmou que 
não será atingida em 2030. Portanto, não precisamos de mais estudos. To-
dos sabemos que não vamos cumprir, o que é inaceitável num país que, su-
postamente, dá acesso universal aos DAA’s, que curam a Hepatite C. Portan-
to, é preciso olhar para as razões por que, apesar de termos acesso à medica-
ção, não vamos atingir a eliminação. Por que é que há pessoas que vão con-
tinuar a viver com Hepatite C e morrer com cancro do fígado ou com 
insuficiência hepática? E a razão é muito simples: apesar de termos as dro-
gas disponíveis para curar a Hepatite C, os doentes não são diagnosticados. 
Dois terços dos doentes estimados continuam a viver com Hepatite C sem 
saberem que estão infetados e, portanto, precisamos da parte do Governo de 
uma mudança profunda de políticas, quer em termos de prevenção mas, aci-
ma de tudo, em termos de sensibilização, de diagnóstico e de acesso imedia-
to ao tratamento. Sem fazermos isso, não vamos conseguir, objectivamente, 
garantir o acesso ao tratamento. Neste momento, temos queixas a chegar às 
Assembleia da República, em que há hospitais a demorar mais de um ano 
desde o diagnóstico até ao acesso ao tratamento. Portanto, é preciso resol-
ver também a questão do acesso que, até há pouco tempo, não era problema 
mas, infelizmente, temos visto também uma degradação nesse campo.

Temos neste evento uma grande comunidade africana, para a 
qual os objetivos serão necessariamente diferentes… Como che-
gar também até eles?

RBL: A comunidade africana é muito diversa… É fundamental, e a 
UNITE tem esta abordagem, analisar país a país as oportunidades de in-
tervenção. Agora, é preciso deixar muito claro que os objetivos de desen-
volvimento sustentável passam pelo cumprimento de uma série de métri-
cas até 2030 para todo o globo, o que significa que a Europa tem a obri-
gação de as atingir muito antes. Se estamos à espera que África atinja 
esses objetivos em 2030, nós podemos chegar antes… A verdade é que 
todas as simulações, no campo da Hepatite C por exemplo, demonstram 
claramente que Portugal, em 2024 ou 2025, se tivesse as políticas e o in-
vestimento correto neste campo, poderia eliminar a infeção pelo vírus da 
Hepatite C. Devemos sentir-nos motivados e estimulados por vermos 
tantos representantes de países africanos presentes nesta conferência, 
com vontade de implementar aquilo que se faz melhor. E mais. O facto de 
termos cometido muitos erros na Europa e no mundo de elevado rendi-
mento permite que muitos países de baixo rendimento aprendam, evitem 
esses erros e vão diretamente para aquilo que funciona, aproveitando as 
lições aprendidas pelo resto do mundo. A UNITE também está aqui para 
os apoiar numa perspetiva política e de criação de pontes entre institui-
ções e pessoas e, deste modo, podem de facto transformar o continente 
africano, um continente que, infelizmente, tem estado na cauda do globo 
do ponto de vista de desenvolvimento e de geração de riqueza mas que 
pode dar o salto para liderar uma nova era de prosperidade, de maior 
igualdade e de melhor saúde para todos.


