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AbbVie Summit reúne cerca de uma centena de especialistas por um objetivo comum:

Elimin8 Hep C

Como afirmou Carlo Pasetto, Diretor Geral 
da AbbVie Portugal, esta é “uma iniciativa dife-
rente, que prima não só pela abordagem multi-
disciplinar, mas também pela conjugação da 
arte como expressão da vivência da pessoa in-
fetada pelo vírus da Hepatite C, e do impacto 
que representa a esperança de cura”. Recorde-
-se que do evento constou a exibição de uma 
exposição artística, subordinada à doença e ao 
significado da cura. Carlo Pasetto acrescentou 
que “a AbbVie tem como missão ter um impacto 
notável na vida das pessoas mas sabemos que 
não é possível fazermos este caminho se esti-
vermos sozinhos. Por isso, procuramos diaria-
mente estabelecer parcerias que nos permitam 
responder a este compromisso. Em conjunto 
com especialistas, doentes, autoridades de saú-
de, procuramos alcançar a excelência e poten-
ciar respostas alargadas aos cuidados de saúde 
de hoje e do futuro”.

Quanto ao evento, o Diretor Geral da Abb-
Vie considera-o “mais um passo neste compro-
misso e uma partilha de informação e de conhe-
cimento, durante a qual se pretende caracteri-

zar a Hepatite C como um problema de saúde 
pública, descrever as necessidades das diferen-
tes populações, identificar os doentes que ainda 
faltam tratar, assinalar a importância de tratar 
mesmo as populações mais difíceis e, por fim, 
partilhar e conhecer exemplos de boas práticas 
com um impacto positivo em diferentes estrutu-
ras”.

Dependências esteve presente no evento, 
onde entrevistou Elsa Belo e Miguel Vasconce-
los

Elsa Belo, Ares do Pinhal
Pedia-lhe uma breve sinopse do que par-
tilhará neste evento…
Elsa Belo (EB) – Procurarei trazer a visão 

das equipas que trabalham na rua, em proximi-
dade com as pessoas que têm o vírus da Hepa-
tite C e que com este convivem, mesmo na con-
tinuidade dos seus consumos. E chamarei a 
atenção que é importantíssimo estabelecer par-
cerias, mesmo que informais, entre os serviços 
e estas equipas, que são as que estão em con-
dições para tratar estes doentes.

Tratar e não só…
EB – Sim, começa logo pela relação de con-

fiança que se estabelece, passa pelo diagnósti-
co, pelo sensibilizar para a importância do trata-
mento e, depois, criar os mecanismos que per-
mitam que a pessoa tenha acesso ao tratamen-
to. É extremamente importante que se trate, sob 
pena de continuar a contaminar outros nos lo-
cais onde permanece…

O que falta para que esses tipos de pro-
jetos sejam implementados no terreno?
EB – Falta replicar, não só por Lisboa mas 

igualmente por todo o país.

Mas o que falta para que sejam replica-
dos?
EB – Falta consciencialização da sociedade 

civil e política e falta pôr mãos à obra, até por-
que estas equipas já existem em muitas cidades 
do país e estão em plenas condições para o fa-
zer, desde que sejam munidas de instrumentos 
clínicos.

No vosso caso, foi fácil implementar este 
programa?
EB – Não… O programa já funciona há 20 

anos e, ao longo deste tempo, temos vindo a 
promover relações de proximidade com estes 
agentes, aos quais é fundamental chegar. É 
um trabalho de “formiguinha” e não tem sido 
fácil… Ultimamente, as coisas vão sendo 
mais fáceis, já vamos dialogando com maior 
proximidade com os centros hospitalares, que 
são fundamentais, quer na concessão de 
meios diagnóstico, quer na descentralização 
dos mesmos para o terreno, onde possamos 
simplificar a intervenção sobre a pessoa. Nin-
guém está preparado para ir fazer, num dia, 
análises, no outro uma ecografia, no outro um 
fibroscan, no outro uma consulta e, depois, 
esperar cinco ou seis meses por um medica-
mento… Isto envolve uma logística que não 
corresponde ao tempo destas pessoas e tam-
bém não corresponderia ao de muitos de nós, 
convenhamos…

A AbbVie promoveu, no dia 25 de maio, em Lisboa, a conferência Elimin8 Hep C, evento que contou com a realização de três sessões, desenvolvidas 
num formato de debate, subordinadas aos temas Imperativos de Saúde Pública (António Diniz, CH Lisboa Norte), A Jornada do Doente (Miguel 

Vasconcelos (ET Taipas) e Ana Horta (CH Porto), e Estratégias Eficazes (Elsa Belo (Ares do Pinhal), Rui Coimbra (CASO), José Vera (CH Barreiro 
Montijo), Guilherme Macedo (CH São João) e Paulo Cruz (CH Lisboa Norte). A jornalista Clara de Sousa moderou as sessões, em que a 

representatividade multidisciplinar em torno do objetivo de eliminar a Hepatite C até ao ano 2030, foi uma marca.
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Miguel Vasconcelos (ET Taipas)
Pedia-lhe uma breve sinopse do que par-
tilhará neste evento…
Miguel Vasconcelos (MV) – Venho falar so-

bre as barreiras e do trajeto do doente no siste-
ma de saúde. O que pretendemos é eliminar al-
gumas dessas barreiras e tornar o acesso fácil e 
mais personalizado, tendo em conta as especifi-
cidades dos nossos doentes. Os poules de 
doentes mais infecciosos e mais desorganiza-
dos são aqueles que tratamos e que não têm as 
características dos outros cidadãos. Temos que 
adotar medidas especiais, ir ter com eles e 
acompanhá-los mais.

Em que medida já estarão essas barreiras 
a começar a ser ultrapassadas no terreno?
MV – Algumas estão, mais porque as pes-

soas têm boa vontade e tentam encontrar solu-
ções. Mas, por exemplo, para um doente de um 
programa de baixo limiar, ir a um hospital e tirar 
uma senha para se inscrever numa consulta é 
impensável…

Significa que o tratamento deve ser ad-
ministrado no terreno?
MV – Sim, sem dúvida. Os meios de diagnós-

tico estão mais simplificados com os novos trata-
mentos para a Hepatite C, exigindo muito menos 
investigações e exames e há até quem já dispen-
se a elastografia ou fibroscan mas penso que o 
ponto chave é fazer o tratamento no local.

Existe evidência de maior adesão tera-
pêutica caso essa administração seja fei-
ta no terreno?
MV – Sim, porque a adesão ao tratamento é 

muito mais fácil. Veja o caso das pessoas em pro-
grama de metadona… já conhecemos o exemplo 

da tuberculose e de outros medicamentos, dos 
psicofármacos… Com as tomas de observação 
direta, é muito mais fácil, em programas de proxi-
midade, estar com essas pessoas.

Será mais fácil implementar esses pro-
gramas a partir de parcerias com orga-
nizações da sociedade civil ou serem os 
centros hospitalares a criarem extensões 
no terreno?
MV – Não sei se os centros hospitalares dis-

põem neste momento de meios… Se tiverem 
vontade e trabalharem em parcerias, como nós 
fazemos por exemplo com as equipas de rua e 
com IPSS, fazendo um programa e um caderno 
de encargos, há-de haver quem o execute. Há 
muitas pessoas no terreno, com muita experiên-
cia, que conhecem os utentes e seria provavel-
mente uma solução inteligente.

Acredita nesta meta da erradicação até 
2030?
MV – Se conseguirmos implementar medi-

das como esta, acredito…
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