
Especial Hepatite C, un futuro incerto

Saúde. Três anos depois de o Estado ter avançado
para o tratamento universal dos doentes com hepati-
te C, TSF/DN/JN convidaram quatro médicos, um
deles governante, para analisar e debater as políticas
que Portugal está a seguir para cumprir o desígnio
da Organização Mundial da Saúde, que pretende
chegar a 2030 com menos 90% de novos casos e com
uma diminuição da mortalidade de cerca de 65%.
O debate foi transmitido nesta quarta-feira peIaTSF.

Programa
de combate
à hepatite C vai
entrar nas prisões

CARLOS RALEIRAS

O secretário de Estado adjunto e da
Saúde, Fernando Araújo, garantiu
que Portugal vai cumprir e até an-
tecipar a meta da Organização
Mundial da Saúde para eliminar a
hepatite C antes de 2030.

Apesar das críticas de alguns es-

pecialistas, entre eles o médico e
deputado do PSD Ricardo Baptista
Leite, sobre o abrandamento das
políticas que tornaram universal o
acesso ao tratamento, o governan-
te deu exemplos de novas medidas
junto da população reclusa e dos
consumidores de drogas injetáveis.

No debate daTSF dedicado àhe-
patite C, médicos como RuiTato
Marinho e Rodrigo Coutinho lem-
braram como a doença alastra en-
tre os toxicodependentes devido à
facilidade de contágio e abordaram
a necessidade de facilitar o acesso
ao tratamento que já foi reconheci-
do como pioneiro a nível interna-

cional por estar aberto a todos os
portadores do vírus.

"Não vamos esperar que os
doentes venham ter connosco,
será o Serviço Nacional de Saúde

[SNS] a ir às prisões," anunciou o
secretário de Estado adjunto e da
Saúde. "Estamos a chegar a locais
onde não tínhamos acesso. Nunca
no passado houve uma política
ativa para chegar aos doentes en-
carcerados e estamos a consegui-
-lo com o apoio do Ministério da
Justiça."

A interpelação do médico e de-
putado do PSD, Ricardo Baptista
Leite, foi imediata. "Não basta cu-
rar, precisamos de fechar efetiva-
mente a torneira às novas infeções,
o que implica ter políticas de pre-
venção e do ponto de vista do dia-
gnóstico precoce."

A dificuldade de integração dos

serviços no caso dos sistemas pri-
sionais foi apontado como um
exemplo de políticas de saúde pú-

blicas insuficientes para atingir a
métrica de eliminação da doença
até 2030 que consta de uma mode-
lação matemática desenvolvida
pela Universidade Católica. "Não
se compreende porque é que nos
hospitais do sistema prisional os

hepatologistas não podem pres-
crever a terapêutica tendo os re-
clusos de recorrer a hospitais cen-
trais".

O governante justificou-se com
a complexidade do ambiente pri-
sional para ainda não ter sido pos-
sível fazer rastreios e tratamentos
aos reclusos, prometendo que este
ano vai ser de mudança.

Entre as novidades está um siste-
ma que permite a deslocação dos

profissionais de saúde aos estabe-
lecimentos prisionais. A medida
prevê a realização de rastreios no
momento da avaliação clínica ini-
cial, mas também testes anuais ao

longo do cumprimento de pena e

no momento anterior à libertação
do recluso.



Prioridade a toxicodependente?
Sobre os consumidores de drogas
injetáveis, outra comunidade à

margem do SNS, Fernando Araújo
anunciou a pretensão de fazer par-
cerias com organizações não go-
vernamentais que os acompa-
nham no terreno para ter mais pes-
soas nos tratamentos. "Quero
sublinhar esta dinâmica e uma
motivação grande para que a he-
patite C tenha, ao contrário do slo-

gan deste debate, um futuro certo."

Rodrigo Coutinho, médico psi-
quiatra na área das adições, expli-
cou porque devem ser os toxicode-
pendentes prioritários nesta ques-
tão. "A doença é quase endémica
entre os utilizadores de drogas in-
jetadas e tem valores de prevalên-
cia extremamente elevados, assim
como valores de incidência de no-
vos casos também muito altos."

Para alcançar estes doentes, o
coordenador das unidades móveis,
que circulam em Lisboa no apoio
social, afirma ser necessário esta-
belecer estratégias céleres para in-

tervir numa população que, além
de ser a mais infetada, é a mais con-
taminadora. Rodrigo Coutinho su-
geriu facilitar o acesso à cura. "No
percurso normal há pelo menos
dez ou doze etapas que o doente
precisa de cumprir, começando,
desde logo, pela ida ao médico de
família. 40% nem têm sequer nú-
mero de saúde e têm outras priori-
dades. O processo tem de ser facili-
tado e os medicamentos disponi-
bilizados pelas equipas de rua para
garantir que fazem o tratamento,
caso contrário não teremos efeitos
neste combate."

A resistência do vírus da hepati-
te C é uma das causas para a doen-
ça ser muito grave entre os consu-
midores de droga injetáveis. "A in-
feção é doze vezes superior aos to-
xicodependentes não injetores, ex-
plicou o professor da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lis-
boa e médico gastroenterologista
RuiTato Marinho.

"O vírus resiste fora do organis-
mo durante alguns dias no sangue

ou em instrumentos que possam
conter sangue. O problema é o nú-
mero de vezes que os consumido-
res se injetam, pelo que mais tarde
ou mais cedo acaba por haver con-
tágio."
"Não podemos perder tempo"
Autointitulado médico da felicida-
de por ter fármacos que lhe permi-
tem tratar com sucesso 97% dos
doentes, Tato Marinho fez o debate
"descer à terra" quando disse ser
muito importante discutir as ques-
tões a nível financeiro, mas tam-
bém ser pragmático. A sua priori-
dade é "colocar o comprimido na
boca dos doentes". É a urgência de
curar os doentes que leva o gas-
troenterologista a criticar a demora
no processo, que pode levar quase
um ano desde que se identifica um
doente até começar o tratamento.
"Podemos sempre melhorar. Em
cem pessoas doentes sei que um
terço terá cirrose, que é um estado
em medicina com mais risco de
evoluir para cancro, e, ao fim de
uma década, terei uma percenta-



gem com cancro de 10% a40%. Se

os conseguir tratar vou reduzir o ris-
co de cirrose para 1%, portanto, não
há muito tempo a perder." Atermi-
nar, Tato Marinho deixou a sua
mensagem-chave. "Pelo menos
uma vez na vida, todos devíamos
fazer o teste das hepatites. São

doenças relacionadas com cancro,
infetocontagiosas e que podem ter
cura. É um dever de cidadania fazer
os testes e o tratamento, porque es-
tamos a proteger nós próprios, a
nossa família e a sociedade. Quem
dera haver medicamentos com esta
eficácia para outras doenças."

SAIBA MAIS
Uma doença crónica
e silenciosa

VEJA EM HTTPS://
WWW.TSF.PT/ESPECIAIS
/HEPATITE-C-UM-
FUTURO-INCERTO.HTML

> É o mais comum dos três
tipos de hepatite e é consi-
derada a pior. A hepatite C
é virai, provoca a inflama-
ção do fígado e raramente
desperta sintomas. Amaio-
ria das pessoas desconhece
que tem a doença, desco-
brindo-a anos mais tarde
em doações de sangue e
exames de rotina ou quan-
do aparecem os sintomas
de doença no fígado como
doença crónica, cirrose ou
cancro, já em estado avan-
çado. A transmissão do
vírus ocorre por via do con-
tacto com sangue contami-
nado. Essa é, precisamente,
uma das razões pelas quais
o grupo dos toxicodepen-
dentes, em especial os que
usam drogas injetáveis, é
dos mais afetados por esta
patologia, com elevada pre-
valência.

O acordo entre
o Estado e as
farmacêuticas prevê
o pagamento com
base no sucesso
se os tratamentos
resultarem

Os profissionais
de saúde vão passar
a deslocar-se aos
estabelecimentos
prisionais. Estão
previstos rastreios à
entrada dos reclusos

"Estamos a tentar
chegar a pessoas, às
quais não tínhamos
acesso. As prisões são
um bom exemplo"
FERNANDO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SAÚDE

"Apesar de a
terapêutica ser
universal, não chega
para eliminar a
hepatite C até 2030"
RICARDO BAPTISTA LEITE
MÉDICO E DEPUTADO DO PSD

"A taxa de cura está
acima dos 97%, é
uma revolução, mais
eficaz do que tratar
uma amigdalite"
RUI TATO MARINHO
GASTROENTEROLOGISTA E HEPATOLOGISTA

"É importante haver
um projeto para os
consumidores de
drogas injetáveis,
porque evita a
contaminação"
RODRIGO COUTINHO
PSIQUIATRA

Modelo de
financiamento
não garante
resultados

dinheiro Alteração no
modo de gerir as verbas

para os programas de tra-
tamento da hepatite C

gera dúvidas ao PSD



O médico e deputado do PSD
Ricardo Baptista Leite, que se
assumiu como o mais crítico no
debate daTSF sobre as estraté-
gias para combater a hepatite C,

garantiu que o tratamento da
doença está a estagnar.

Sem nunca ter conseguido
obter reação por parte do secre-
tário de Estado adjunto e da
Saúde, apesar da insistência, o

deputado questionou a razão
por que foi abandonada a publi-
cação mensal de dados do Infar-
med sobre o vírus.

"Não se consegue perceber
quantos doentes foram autori-
zados a iniciar tratamento nes-
te ano, o que surge no portal são
os dados cumulativos de 2017 e
2018", afirmou.

O deputado disse também
não perceber a razão para o go-
verno ter alterado o modelo de
financiamento dos tratamentos
que deixou de estar centraliza-
do. "Não é o caminho correto,
pelo contrário, o anterior mode-
lo era reconhecido internacio-
nalmente como tendo conse-
guido desbloquear um impasse
com a indústria farmacêutica e
ter aberto a porta para o acesso
mais acelerado à cura. Não con-
sigo perceber."

O novo modelo é entendido
como uma tentação para o go-
verno, por via da engenharia fi-
nanceira, desviar verbas para os

hospitais, uma vez que passa a
ser critério de cada administra-
ção aprovar ou não o acesso à

terapêutica.
Fernando Araújo, secretário

de Estado adjunto e da Saúde,
refutou, por seu lado, a acusa-
ção. "Passar a contratualização
destes fármacos para os hospi-
tais tem subjacente, no contra-
to do programa, e está lá bem
escrito para quem o quiser ler,
que a verba para os tratamentos
está centralizada e só pode ser
utilizada para esse fim. Os cerca
de 40 a 50 milhões de euros que
o Estado gasta todos os anos
com a hepatite C estão confina-
dos para esse fim, isto é, os hos-

pitais não estão autorizados a
gastar esse dinheiro noutras
áreas."


