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Assembleia da República acolheu conferência:

Eliminação da Hepatite C em Portugal: 
Desafios para o Presente e para o Futuro

Carla Cruz, PCP

“A Eliminação da Hepatite C é de facto um 
desígnio mas não basta dizê-lo… É importan-
te que, depois, se aloquem os meios necessá-
rios para que seja concretizado. Foi muito im-
portante a disponibilização do tratamento, o 
que veio confirmar o que o PCP sempre pers-
pectivou e defendeu em relação a esta maté-
ria, enquanto investimento na saúde e não 
como uma despesa. Os ganhos que se obtive-
ram através do tratamento e da cura daqueles 
que já tiveram acesso ao medicamento, a par 
do que se evitou em termos de prejuízo para 
estas pessoas, citando o relatório da DGS, 
permitiu uma poupança de 271,4 milhões de 
euros em custos com tratamentos das conse-
quências da evolução da Hepatite C. Só por 
isto, e certamente não será só por isto, valeu 
a pena todo esse investimento.

Mas não podemos ficar agarrados ao que já 
conseguimos. É preciso trabalhar para ultrapas-
sar as dificuldades atuais, desde logo na acessi-
bilidade e na eliminação das assimetrias exis-
tentes no país a este nível. Na perspetiva do 
PCP, este problema resolve-se com um investi-
mento, que é necessário fazer. Ao nível do fi-
nanciamento, é necessário que todas as dificul-
dades sejam ultrapassadas, alocando os recur-
sos necessários para o tratamento, sendo sobe-
jamente conhecido o subfinanciamento que 
dura há décadas. Mas não basta alocar o inves-
timento para o tratamento. É preciso apostar 
verdadeiramente em políticas de prevenção, a 
nível transversal e igualmente nesta matéria da 
Hepatite C, o que também implica uma inversão 
das políticas dos diferentes governos. É impor-
tantíssimo que se entenda a saúde pública 
como uma prioridade e essa perspetiva passa, 
obviamente, pela prevenção.

Obviamente, o reforço da área da redução 
de riscos e da minimização de danos é funda-
mental. Mas não podemos deixar de referir as 
alterações efectuadas ao modelo de interven-
ção que tínhamos, nomeadamente na área da 
toxicodependência, em que havia uma única 
entidade responsável pela coordenação, pla-
neamento e acompanhamento de todas estas 
áreas, incluindo os projetos que as ONG, que 
têm um papel importantíssimo nesta matéria, 
modelo esse que foi amputado da sua essência 

pelo PSD/CDS-PP. Mas também é importante 
dizer que o PS e o seu Governo não têm mos-
trado verdadeira vontade de alterar esse mode-
lo e a situação só não está pior devido à dedica-
ção e empenho dos profissionais e das ONG.

Gostaria, por fim, de dizer que é importante 
investir-se nos profissionais que trabalham nes-
ta área, não só através do recrutamento mas 
também através da sua valorização, quer em 
termos remuneratórios, quer das suas carreiras. 
Muito do que se alcançou resulta do empenho e 
motivação destes profissionais, que continua-
ram a frequentar ações de formação a expen-
sas próprias e há que compensar justamente e 
motivar estas pessoas.

Se pretendemos atingir o objetivo de elimi-
nar a Hepatite C até 2030, não podemos cruzar 
os braços. Temos que identificar os problemas 
que existem e mobilizar todos os recursos ne-
cessários, o que será possível se houver vonta-
de política”.

A Assembleia da República acolheu, no dia 14 de junho, a Conferência Eliminação da Hepatite C em Portugal: Desafios para o Presente e para o 
Futuro, cuja preleção coube a Guilherme Macedo, em representação da Organização Mundial de Gastrenterologia. Seguiu-se uma discussão entre 
peritos, nomeadamente João Marques Gomes (Nova School of Business and Economics), Rui Marinho (Centro Hospitalar Lisboa Norte), Gonçalo 

Lobo (Direção Executiva da Abraço) e Isabel Aldir (Direção Geral de Saúde). Após esta sessão, iniciou-se um debate com a audiência presente, tendo o 
evento terminado com a realização de uma mesa redonda, em que representantes dos grupos parlamentares se debruçaram sobre os desafios para a 

atual legislatura. Dependências registou algumas das intervenções dos nossos deputados…
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Luís Graça, PS

“Recordando o que foi dito por todos os peri-
tos que aqui estão, concluo que devemos olhar 
para o que foi aprovado no Parlamento Europeu, 
ainda no ano passado, retomar a ideia generosa 
decidida com grande unanimidade em 2011 e 
apontar outro caminho no Parlamento, atualizan-
do esse projeto de resolução e essas medidas.

O país acordou para esta problemática, não 
porque houvesse um desígnio do anterior Gover-
no de fazer um combate às hepatites mas porque 
o país lançou um apelo emotivo e dilacerado que 
contaminou o país para o desespero que vivia um 
conjunto de pessoas. Foi essa a mola para que os 
políticos, os partidos e o Governo de então olhas-
se para esta questão com outro desígnio.

Tendo vos ouvido toda a manhã, há uma nota 
que me parece evidente: nós não fomos apenas 
um caso de sucesso; evoluímos muito nos últimos 
anos. À data de março de 2018, temos 9887 
doentes curados e a nota de que a evolução foi 
muito positiva não tem a ver apenas com este Go-
verno mas com o objetivo que o país assumiu 
quanto à eliminação do vírus até 2030, o que con-
tinuo a achar possível desde que todos nos empe-
nhemos e haja mais gente motivada. Muito do de-
bate se centrou aqui em questões relacionadas 
com uma micro eliminação… Isto é, já estamos à 
procura dos pontos micro para atuarmos e aper-
feiçoarmos o modelo que temos. Relativamente 
às assimetrias, teremos que perceber onde o sis-
tema falha e onde há redundância, sobretudo de-
pois de o Governo ter libertado 40 milhões de eu-
ros para a medicação. Se os mesmos não estão a 
chegar às pessoas que precisam do tratamento, 
isso implica que olhemos para este problema com 
seriedade. Não é uma questão de o Governo não 
ter essa disponibilidade de recursos mas de os 
mesmos não estarem a chegar a quem precisa”.

Moisés Ferreira, BE

“A Hepatite C tem uma particularidade: 
pode ser eliminada se quisermos. Basta uma 
opção política para o fazer acontecer porque, 
desde a prevenção ao tratamento, garante 
cura. Mas existem vários problemas, que já 
foram expondo, desde a prevenção ao ras-
treio, identificação e diagnóstico, ao acesso 
ao tratamento.

Prevenção: é um problema global e trans-
versal em Portugal. As nossas respostas de 
saúde não estão orientadas para a preven-
ção; estão orientadas para intervir na doença 
e esse é um grande problema, não sendo o 
SNS excepção. Apenas 1% do SNS é destina-
do à prevenção da doença e promoção da 
saúde e este é um problema que se coloca no 
caso particular da Hepatite C. Questões que 
deveriam ser o background de toda a política 
de saúde, como a literacia para a saúde, para 
determinados consumos e comportamentos, 
seja para prevenir, seja para promover consu-
mos e comportamentos responsáveis, com re-
dução de riscos, etc., afirmam-se como um 
panorama muito limitado. O próprio SNS tem 
que começar a encontrar novas formas de co-
municação.

Creio que também deveria ser feito um le-
vantamento sobre falhas e lacunas na cober-
tura de programas como o de troca de serin-
gas ou o de substituição opiácea. Houve, du-
rante o anterior Governo, alterações, nomea-
damente nos pontos de troca e acesso, que 
tiveram consequências negativas e era impor-
tante perceber onde existem pontos a desco-
berto. As políticas de redução de riscos não 
podem ser desligadas das políticas preventi-
vas e, aqui, é preciso fazer muito mais. Entre 
outras medidas, as ONG que intervêm neste 

eixo deveriam ter um financiamento dos seus 
projetos a 100 por cento, os seus programas 
não deveriam ser limitados a 12 ou 24 meses 
e, em muitos casos, temo-nos batido pela 
simples aplicação da legislação já existente e 
que prevê respostas como salas de consumo 
assistido. Alguns de nós podem querer conce-
ber um mundo onde toda a gente está livre de 
consumos prejudiciais à saúde mas isso é 
uma coisa, outra é a realidade. E, na realida-
de, há pessoas que têm, livre e legitimamen-
te, consumos de substâncias lícitas ou ilícitas, 
comportamentos mais ou menos problemáti-
cos do ponto de vista das consequências, 
etc., e, ou ignoramos isso para entrarmos no 
nosso país das maravilhas, ou enfrentamos 
isso. E é preciso enfrentar isso, o que passa 
também por um reforço das políticas de 
RRMD, que existem no terreno de forma mui-
to precária e voluntarista. Falo de políticas 
que seriam também altamente preventivas e 
que certamente contribuiriam para a elimina-
ção da Hepatite C. Também se falou no con-
texto das prisões, onde estas políticas deve-
riam claramente existir e, incompreensivel-
mente, não existem.

No eixo da identificação e do diagnóstico, 
percebemos que os casos “mais simples” já 
poderão ter sido identificados e encaminha-
dos para tratamento… muitos já estão cura-
dos. Mas existem indivíduos que, pela sua de-
sestruturação de vida, são muito mais difíceis 
de identificar e esse é um problema para o 
qual as respostas não estão a revelar-se efi-
cazes. Seria importante melhorar os rastreios 
nos contextos que sabemos de maior preva-
lência e risco, não descurar alguns indivíduos 
que integram subpopulações ou faixas etárias 
muitas vezes descuradas, como pessoas dos 
50 anos para cima, entre as quais encontra-
mos, por exemplo, utilizadores de substâncias 
injectáveis que recaíram nos últimos anos… 
Não sendo possível fazermos um rastreio de 
base populacional de um momento para o ou-
tro, deveria existir uma orientação para os 
serviços de saúde, em particular os cuidados 
de saúde primários, para algumas destas po-
pulações ou subpopulações serem identifica-
das para realizarem um rastreio e permitir um 
maior levantamento, identificação e diagnósti-
co mais precoce da doença.

O último eixo prende-se com o acesso ao 
tratamento, claramente um problema. O pri-
meiro obstáculo resulta do esquema de finan-
ciamento, sabendo-se que as unidades dos 
Centros Hospitalares estão subfinanciadas e 
enfrentam graves problemas de tesouraria. E 
haverá hospitais que, por problemas de tesou-
raria, vão adiando tratamentos mais caros, o 
que causa um grande problema de iniquidade 
no acesso. Temos defendido, não só para 
esta área mas igualmente para outras onde a 
inovação terapêutica é grande e os tratamen-
tos tendencialmente caros, a criação de um 
fundo para a inovação terapêutica, de cariz 
global e nacional. A partir do qual seria feito o 
investimento e o financiamento de acesso a 
tratamentos”.
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Ricardo Batista Leite, PSD

“Foram aqui citados exemplos, por várias 
associações de doentes, que mostram tempos 
de espera de seis, sete ou oito meses de espera 
de acesso à terapêutica… E teremos aqui o In-
farmed, uma entidade importante para respon-
der a várias questões no que respeita ao acesso 
à terapêutica, particularmente quantos trata-
mentos foram aprovados em 2018… Porque, há 
cerca de um ano e meio, deixaram de ser publi-
cados mensalmente todos os relatórios que nos 
permitiam acompanhar o número de doentes 
diagnosticados, o número de doentes com tera-
pêutica aprovada, o número de doentes com te-
rapêutica iniciada e o número de doentes com 
cura clinicamente comprovada. Também conti-
nuamos a não ter acesso aos números relativos 
aos cada vez maiores atrasos no acesso à tera-
pêutica, assim como ainda não conseguimos 
obter uma resposta relativamente às razões que 
levaram à alteração do modelo de financiamen-
to… O país reconhecia que o modelo de finan-
ciamento funcionava, era inovador, garantia 
pela primeira vez que se pagasse em função da 
cura, foi considerado exemplo a nível mundial e 
até foi discutido à época que poderia ser exem-
plo para outras áreas terapêuticas e que, em ju-
lho de 2017, foi considerado um erro… E, hoje, 
há hospitais de primeira e hospitais de segunda, 
como cidadãos de primeira e de segunda. E o 
acesso à terapêutica não fica nas mãos dos mé-
dicos prescritores mas dos administradores 
hospitalares, subfinanciados nas mais diversas 
áreas”.

Ana Rita Bessa, CDS-PP

“Estamos aqui hoje em face de um proble-
ma e de uma dificuldade, que é o facto de volta-
rem a registar-se atrasos no acesso à terapêuti-
ca, que põem em causa, quer a universalidade, 
quer a capacidade de eliminar o vírus. Diz-nos a 
SOS Hepatites que 97 por cento dos hospitais 
têm registado atrasos significativos no trata-
mento aos doentes… E disse a Dra. Isabel Aldir 
que é preciso assinalar esses casos… Parece-
-me que não é esse o problema… A verdade é 
que estamos aqui hoje e, ou somos todos alar-
místicos ou há aqui um desentendimento de in-
formação.

Acima de tudo, parece-me que tem que ha-
ver um reconhecimento de facto por parte do 
Governo de que existem atrasos no acesso à 
medicação… O primeiro passo para a resolução 
de qualquer situação é admitir que existe um 
problema; o segundo passo é mudar e, para 
isso, é preciso perceber os pontos onde é preci-
so intervir. Um deles parece ser claramente o 
modelo de financiamento. E reverter não parece 
ser uma coisa que custe muito fazer a este Go-
verno…

Depois, relativamente à questão do acesso 
universal, parece-me muito importante ir ter com 
o doente onde ele está… Portanto, desde a 
questão do acesso dos reclusos à vertente dos 
cuidados primários, que também se coloca rela-
tivamente ao VIH, coloca-se a questão da ne-
cessidade de descentralização dos cuidados 
hospitalares”.


