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Gilead Sciences Portugal reúne especialistas nas áreas do VIH e VHC:

Virology Meeting Point’17 debate presente 
e futuro do VIH e hepatites virais crónicas

A Gilead Sciences Portugal promoveu mais uma edição do Vi-
rology Meeting Point, evento que reuniu mais de duas centenas de 
especialistas nacionais e internacionais nas áreas do VIH e das 
hepatites virais. Durante dois dias, entre 10 e 11 de Março, a cida-
de de Óbidos, foi palco de uma participada discussão e avaliação 
das estratégias de eliminação do VIH e da hepatite C, assim como 
da mais recente inovação nestas duas áreas terapêuticas.

No primeiro dia do evento, o Professor e Investigador da Uni-
versidade de Copenhaga, Jeffrey Lazarus, um dos convidados 
desta edição, dissertou sobre a implementação de um plano a mé-
dio e longo prazo na Europa dedicado à eliminação da Hepatite C 
e do VIH. A prelecção serviu de mote a um debate que contou com 
a presença de representantes de várias entidades da área da saú-
de e de associações de doentes. O segundo dia, dedicado exclu-
sivamente a uma audiência de profissionais de saúde, foi compos-
to por várias sessões onde se abordaram os principais desafios no 
rastreio, diagnóstico e tratamento do VIH e das hepatites B e C em 
Portugal. O evento terminou com uma palestra subordinada ao 
tema “Reduzir as barreiras no diagnóstico e seguimento dos doen-
tes”, conduzida por Laura Hunter, especialista e investigadora em 
Emergência Médica no Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation 
Trust.

De acordo com Vítor Papão, Director-geral da Gilead Portugal, 
“estes têm sido anos particularmente importantes para a inovação 
na área das hepatites virais, tanto na terapêutica, como na abor-
dagem à eliminação da hepatite C e o Virology Meeting Point pre-
tende, acima de tudo, discutir o que tem vindo a ser feito e o que 
está ainda por conseguir, tanto na área do VIH como na área das 
hepatites virais crónicas”. “É importante discutir os últimos passos 
dados em termos de inovação terapêutica com a comunidade mé-
dica e outros profissionais de saúde, garantindo que, em conjunto, 
se possa avançar na melhoria do prognóstico e da qualidade de 
vida dos doentes”, conclui.

Dependências marcou presença no evento e entrevistou Jef-
frey Lazarus e Rui Tato Marinho.

JEFFREY LAZARUS

“O caminho da 
eliminação da 
infecção pelo 
VIH e pelo VHC 
até 2030”

Começando pelo tema da sua comunicação, pergunto-lhe 
o que partilhará hoje com a plateia deste encontro…
Jeffrey Lazarus (JL) – Trarei uma reflexão sobre as políticas 

globais para a eliminação das hepatites virais e sobre as políticas 
na área do VIH, na esperança de que a mesma possa auxiliar a 
implementação de actividades em Portugal, incluindo o desenvol-
vimento da vossa nova estratégia e plano de acção para as hepa-
tites. Procurarei eleger como ponto de partida o momento particu-
lar e único que atravessamos, com a oportunidade de eliminar a 
hepatite tomando como referência algumas outras infecções que 
eliminámos ou erradicámos ao longo dos tempos e o que foi ne-
cessário fazer para o atingir. E irei abordar especificamente dois 
aspectos: as ferramentas biomédicas para eliminar uma infecção 
e as políticas e ferramentas de saúde pública que necessitamos 
de implementar para atingir esse objectivo.

Alguns estados-membros da EU definiram o objectivo de er-
radicar o VHC até ao ano 2030… Não será esta meta utópica?
JL – O objectivo foi definido pela OMS e os estados-membros 

concordaram, em Maio passado, na assembleia mundial de saú-
de, que se realiza anualmente e não consiste em erradicar mas 
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antes em eliminar. E temos que pensar cuidadosamente sobre o 
que isso realmente significa: falamos em eliminar uma ameaça de 
saúde pública, o que não significa propriamente que ninguém terá 
mais hepatite mas sim que reduziremos a mortalidade e morbilida-
de a determinadas percentagens. Creio que no oeste europeu 
esta meta é perfeitamente realista.

Acredita que os governos estão efectivamente compro-
metidos com a prossecução destes objectivos?
JL – Alguns estão, outros nem tanto… É um objectivo que requer 

alguns recursos financeiros e algumas alterações e várias aborda-
gens no sistema de saúde e, acima de tudo, um pensamento avança-
do. Significa investir agora em prol de algo que poderá produzir resul-
tados numa altura em que, provavelmente, o ministro da saúde ou os 
directores de departamentos da saúde já não serão os mesmos… E 
isto também representa um desafio particular…

Já teve a oportunidade de perceber como está a funcionar 
o modelo português nestas áreas? Há alguns anos que os 
especialistas insistem na necessidade de implementação 
de uma estratégia nacional e de um plano de acção que 
teima em não surgir…
JL – Sim, nas hepatites isso é verdade mas, no que concer-

ne ao VIH, estive cá há 10 anos ao serviço da OMS para a revi-
são da estratégia e constatei que a vossa era excelente. No 
caso das hepatites vocês estão à frente em muitos aspectos, 
desde logo porque elegeram uma abordagem de acesso uni-
versal ao tratamento. Estão atrás porque não têm um plano de 
acção para o atingirem e estão também um pouco atrás porque 
enfrentaram muitos desafios relacionados com o teste e a de-
tecção nos cuidados.

Não há muito tempo, uma nova luz surgiu no tratamento 
do VHC com a descoberta de uma solução farmacoló-
gica… Como foi viver esse episódio e em que medida 
estão os resultados a confirmar aquelas primeiras pro-
jecções extraordinárias relativamente à cura?
JL – Foi efectivamente uma nova luz, uma espécie de milagre 

que nos permitiu passar muito rapidamente de taxas de sucesso 
inferiores a 50 por cento a 95 por cento. E são todas orais, com 
muito poucos efeitos secundários e com uma duração muito curta 
de 24 ou mesmo 12 semanas… Mudou tudo e os resultados foram 
inacreditáveis! Em Portugal, já se curaram mais de 10 mil pes-
soas, em Espanha, em 18 meses, foram curadas mais de 60 mil e, 
na Austrália, no último ano, 40 por cento do total de casos no país 

foram curados, mais do que se havia atingido no total dos últimos 
10 anos. É para nós uma grande oportunidade!

Será importante agora investir mais no diagnóstico para 
que mais gente possa aceder ao tratamento?
JL – Se não forem investidos recursos, energia e alterações aos 

sistemas que beneficiem o teste e o diagnóstico, ficaremos sem pa-
cientes… Mas isso não significa que outros não irão ficar doentes e 
infectar outras pessoas… Apenas não os teremos diagnosticados. 
Portanto, o que temos agora que fazer é aumentar as taxas de tes-
tes, diagnosticar mais pessoas assegurar que as mesmas terão a 
oportunidade de se aproximar dos cuidados necessários.

RUI TATO MARINHO

“Relativamente 
às hepatites, 
temos 
um plano 
farmacológico 
do melhor 
que existe no 
mundo”

Há vários anos que amavelmente esclarece as nossas 
questões e, invariavelmente, abordamos a inexistência de 
um plano para as infecciosas em Portugal…
Rui Tato Marinho (RM) – Relativamente às hepatites, temos um 

plano farmacológico do melhor que existe no mundo, com acesso 
universal, não havendo teoricamente restrições quanto ao grau de fi-
brose e em que o utente não paga um tostão. Depois, claro que de-
veria existir um plano funcional e activo em conjunto com o do VIH, 
para racionalizar recursos humanos e económicos. Seria melhor para 
ajudarmos os portugueses que precisam de nós. No nosso entender 
os planos devem integrar vários stakeholders integrando médicos 
com experiência em hepatologia, sejam gastrenterologistas, infecio-
logistas ou internistas. A doença hepática tem especificidades muito 
próprias, ainda que se elimine o vírus.

Falámos da necessidade de um Plano estratégico pela primei-
ra vez em 2005. A própria OMS recomenda que os Estados se or-
ganizem desse modo. De modo a eliminar as hepatites como um 
problema importante de saúde pública até 2030. 



14
Mas vocês, profissionais, têm vindo a reclamá-lo e, apesar dis-
so, os decisores políticos não têm acatado essa opinião…
RM – Eu acho que os cuidados prestados aos doentes ganha-

riam com a melhoria do trabalho em equipa de forma integrada e 
efectiva … Agora, o problema dos planos está na geração de mais 
custos. Claro que pouparemos dinheiro daqui a uns anos, salvare-
mos algumas  vidas mas, no imediato, obrigaria a investimento em 
mais recursos económicos e humanos.

E entende que é por isso que não se tem avançado?
RM – Já há muitos anos que se diz que os políticos demoram 

cerca de dez anos a ouvir e a acatar as recomendações dos cien-
tistas… O Dr. Carlos Moedas dizia há pouco tempo que a União 
Europeia iria cada vez mais começar a integrar os cientistas de 
várias áreas, a chamá-los e ouvi-los, precisamente porque tam-
bém sente essa demora entre a produção de evidência científica e 
a implementação política e social. A título de exemplo, publicámos 
um texto sobre o plano da hepatite C em 2005 na revista da Or-
dem dos Médicos, começámos a ouvir falar nos novos medica-
mentos para a hepatite C em 2010…

Em que sentido tem evoluído a questão do diagnóstico e 
do teste em Portugal?
RM – Eu acho que as coisas têm evoluído favoravelmente, muito 

graças à existência actual de testes rápidos que são muito mais bara-
tos do que eram há uns anos atrás. E isso pode facilitar o rastreio, 
identificar pessoas infectadas e começar a tratá-las. Particularmente 
aqueles bolsas sociais com especificidades muito próprias, como as 
prisões ou a toxicodependência e mesmo pessoas que não sabem 
que estão infectadas. A hepatite C é praticamente epidémica nos 
consumidores de drogas. Ora, se como se diz, Portugal tem um dos 
melhores planos do Mundo no terrenos para abordar os consumido-
res de drogas, tem agora também um dos melhores planos mundiais 
de intervenção medicamentosa na hepatite C, falta ainda dar mais 
um passo organizativo. Sabemos que cerca de 40% dos infectados 
portugueses têm já cirrose. Para estes a história da hepatite C não 
termina com a eliminação do vírus. Têm que ser vigiados para sem-
pre, incluindo uma ecografia de 6/6 meses.

Continua a fazer sentido falar em grupos de risco ou será 
este universal?
RM – Existem comportamentos de risco, claramente. Mas cla-

ro que qualquer pessoa pode ter sido infectada, ter feito uma 
transfusão, cirurgia no passado ou tido uma relação sexual e estar 
infectada. E não o saber…

Daí a necessidade de universalizar o acesso ao teste…
RM – A nossa grande mensagem não passa por fazer rastreio a 

toda a população, o que seria impossível… Mas que façam o teste, 
incluindo o VIH, hepatite C e B, pelo menos uma vez na vida. Já não 
seria mau… Por outro lado aconselhamos que a análise do fígado, a 
chamada ALT (transaminase glutâmico-pirúvica) seja incluída na ava-
liação de rotina a par da glicémia, hemograma, colesterol, etc.

O que espera deste evento?
RM – Espero que seja um grande evento… Para já, muito bem 

organizado e revelador de uma grande capacidade logística e, de-
pois, congrega uns dos melhores profissionais. Vejo que estão 
aqui muitos profissionais de saúde de várias áreas, incluindo tam-
bém a comunicação social. No meu entender os profissionais da 
comunicação social que se dedicam à área de saúde, são também 
profissionais de saúde em sentido lato, dada o papel fulcral que 
podem assumir na boa e na má informação. Estão reunidas todas 
as condições para que seja uma discussão muito proveitosa, com 
várias prismas de abordagem para a infecção VIH e a hepatite C, 
duas causas muito importantes de morbilidade e mortalidade.

Da sua parte, com que contributo poderemos contar nes-
te evento?
RM – Vou apenas moderar uma sessão… Por curiosidade, tal-

vez tenha sido das primeiras pessoas a falar de Sida em Portu-
gal… Em 1985, havia 20 casos em Portugal, fui responsável por 
uma sessão clínica no Hospital de Abrantes. Ainda guardo esses 
acetatos. Passaram 30 anos sobre uma infecção gravíssima que 
agora se pode controlar. Há estatísticas que revelam que, de 1990 
para 2013, a Sida passou de 39ª causa de mortalidade para a 9ª. 
E as hepatites passaram da 10ª para a 7ª a nível mundial, o que é 
preocupante e merece uma reflexão sobre os modos de interven-
ção mais eficaz, particularmente no terreno da vida “real”.


