
	
	

	
Apelo	à	Ação	para	

"Financiamento	sustentável	para	planos	de	eliminação	da	
hepatite	C"	

	
	
Contexto	
O	 vírus	 da	 hepatite	 C	 (VHC)	 é	 uma	 ameaça	 à	 saúde	 pública	 mundial	 com	 um	 nível	
significativo	 de	morbilidade	 e	mortalidade.	 Devido	 à	 sua	 natureza	 assintomática,	 trata-se	
também	 de	 uma	 epidemia	 de	 cariz	 silenciosa	 com	 estimativa	 de	 71	 milhões	 de	 pessoas	
infetadas	 a	 nível	 mundial.	 Estima-se	 no	 entanto	 que	 apenas	 20%	 tenham	 sido	
diagnosticados	(1,2).	
	
Em	 2013,	 a	 introdução	 de	 uma	 nova	 categoria	 de	 fármacos,	muito	 seguros	 e	 de	 elevada	
eficácia	 contra	 o	 VHC	 criaram	 uma	 oportunidade	 para	 eliminar	 a	 doença.	 No	 entanto,	
nalguns	 contextos,	 esta	 inovação	 representou	 um	 sério	 desafio	 à	 despesa	 com	 a	 saúde	
pública.	 Esta	 geração	 de	medicamentos,	 disponibilizou	 pela	 primeira	 vez,	 um	 tratamento	
curativo	 de	 atuação	 rápida	 para	 uma	 doença	 viral	 crónica	 global	 com	 reduzido	 risco	 de	
resistência	ou	reinfeção.		
Em	 complemento	 aos	 custos	 do	 tratamento,	 o	 investimento	 nos	 testes	 para	 diagnosticar	
pessoas	 infetadas	 não-identificadas	 e	 implementar	 modelos	 eficazes	 de	 cuidados	 para	
populações	muito	diversas,	representa	um	desafio	adicional.		
	
É	 necessário	 intensificar	 esforços	 para	 assegurar	 que	 todos	 os	 elementos	 dos	 custos	 de	
eliminação	do	VHC,	que	incluem	a	supervisão,	a	monitorização,	a	sensibilização,	o	rastreio	e	
programas	 de	 prevenção	 e	 tratamento	 são	 acessíveis.	 Dados	 preliminares	 sugerem	que	 a	
estratégia	 de	 eliminação	 do	 VHC	 da	 OMS	 pode	 representar	 uma	 poupança	 para	 muitos	
países	(3,	4).	Referimo-nos	à	poupança	relacionada	com	a	prevenção	e	tratamento	do	VHC	
que	 pode	 exceder	 o	 custo	 da	 eliminação	 do	 VHC,	 oferecendo	 uma	 boa	 relação	 custo-
benefício,	tendo	em	conta	a	elevada	despesa	inicial.		
	
A	Orientação	4	da	Estratégia	do	Sector	da	Saúde	Mundial	da	OMS	sobre	a	Hepatite	Viral	de	
2016-2021	 "Financiamento	 para	 a	 Sustentabilidade"	 (5)	 estabelece	 recomendações	 de	
financiamento	para	uma	resposta	sustentável	à	hepatite.	Nela	se	destacam	ações	para	obter	
receitas	que	visem	pagar	as	intervenções	na	área	da	hepatite	C,	definir	o	risco	financeiro	e	
melhorar	a	eficiência	na	utilização	dos	recursos	do	sistema	de	saúde.	
	
A	17	de	 fevereiro	de	2016,	o	 lançamento	do	Manifesto	pela	 Eliminação	do	VHC	 "A	nossa	
visão	para	uma	Europa	sem	Hepatite	C",	representou	um	ponto	de	partida	para	a	ação	de	
eliminar	a	infeção	pelo	VHC	na	Europa	como	uma	prioridade	de	saúde	pública	bem	explícita	



(6,	 7).	 Com	 pacientes,	 grupos	 de	 sociedade	 civil	 e	 outros	 intervenientes	 interessados	 e	
envolvidos	 no	desenvolvimento	 e	 implementação	de	 estratégias	 de	 eliminação	do	VHC,	 é	
chegada	a	altura	de	dar	o	próximo	passo	para	tornar	mais	acessível	a	eliminação	do	VHC.	
	
Nós,	 os	 signatários	 do	 Apelo	 à	 Ação	 "Financiamento	 sustentável	 para	 planos	 de	
eliminação	da	hepatite	C"	estamos	empenhados	na	eliminação	do	VHC	na	Europa.		
	
De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 da	Assembleia	Geral	 das	Nações	Unidas	 “Transformando	 o	
nosso	 mundo:	 a	 Agenda	 para	 o	 Desenvolvimento	 Sustentável	 de	 2030”,	 o	 Objetivo	
Sustentável	 3	 Saúde	 de	 Qualidade	 e	 a	 sua	 Meta	 3.3	 para	 Combater	 Doenças	
Transmissíveis,	 a	 Resolução	 67.6	 da	 Assembleia	 de	 Saúde	 Mundial	 de	 2014	 sobre	 a	
Hepatite,	 o	Manifesto	 de	 Eliminação	 do	 VHC	 de	 2016,	 a	 Estratégia	 do	 Sector	 da	 Saúde	
Mundial	 da	 OMS	 sobre	 Hepatite	 Viral	 2016-2021	 “Em	 direção	 ao	 término	 da	 hepatite	
viral”,	e	no	sentido	de	encorajar	os	responsáveis	políticos	a	cumprir	a	Direção	Estratégica	
4	da	Estratégia	do	Sector	da	Saúde	Mundial	da	OMS	sobre	a	Hepatite	Viral	de	2016-2021,	
e	tornar	a	eliminação	do	VHC	acessível,	apelamos	aos	decisores	europeus	para	:	
	

1. Assegurarem	 que	 os	 países	 têm	 uma	 estratégia	 de	 eliminação	 da	 hepatite	 C	
abrangentemente	implementada,	incluindo	uma	monitorização	global	juntamente	
com	a	cadeia	de	cuidados	de	acordo	com	os	critérios	desenvolvidos	pelo	CEPCD	e	
pela	OMS	Europa;	
	

2. Determinarem	o	ónus	económico	e	da	doença	ao	nível	nacional	do	VHC	através	da	
medição	do	 custo	 socioeconómico	direto	e	 indireto	para	melhorar	 a	 resposta	no	
sentido	da	eliminação	do	VHC,	prestando	atenção	à	estreita	ligação	entre	o	VHC	e	
o	VIH	em	algumas	populações;	
	

3. Desenvolverem	modelos	específicos	nalgumas	populações	e	nacionais,	como	casos	
de	 investimento	na	hepatite	viral,	estimando	os	custos	durante	o	tempo	de	vida,	
esperança	 de	 vida	 ajustada	 por	 critério	 de	 qualidade,	 e	 rácios	 de	 rentabilidade	
adicional	 de	 diferentes	 rastreios	 e	 estratégias	 de	 tratamento	 em	 comparação	 a	
ausência	de	ação;		
	

4. Atribuírem	 recursos	 suficientes	 para	 formação	 e	 investigação,	 desenvolvendo	
modelos	 robustos	 de	 cuidados	 para	 combater	 o	 VHC	 e	 cumprirem,	 de	 forma	
urgente	e	eficiente,	as	Orientações	Estratégias	2,	4	e	5	da	Estratégia	do	Setor	da	
Saúde	Mundial	da	OMS;	
	

5. Reconhecerem	 a	 necessidade	 da	 União	 Europeia	 se	 empenhar	 na	 eliminação	 do	
VHC	estabelecendo	um	roteiro	político	claro	e	apelando	às	instituições	financeiras	
europeias	 para	 angariação	 de	 financiamento	 público	 ou	 privado	 e	 utilização	 de	
programas	de	eliminação	como	ferramenta	de	desenvolvimento;	
	



6. Encorajarem	 e	 envolverem	 todos	 os	 intervenientes	 para	 colaborarem	 no	
desenvolvimento	de	ferramentas	financeiras	inovadoras	como	veículo	de	impacto	
social.	Outro	objectivo	será	de	lançar	novas	estruturas	sociais	e	financiar	serviços	
de	 prevenção,	 incluindo	 os	 que	 visam	 a	 redução	 de	 riscos,	 contribuindo	 para	 a	
eliminação	do	VHC	de	forma	sustentável;	
	

7. Partilharem	e	Implementarem	as	melhores	práticas	no	financiamento	dos	cuidados	
de	 saúde	 e	 eliminação	 do	VHC,	 incluindo	 as	 abordagens	 de	microeliminação	 (8),	
aos	níveis	nacional,	regional	e	local	para	cumprirem	os	objetivos	de	eliminação	da	
OMS	em	2030	de	preferência,	ainda	antes	dessa	data	

	
	
								Aprovado	pelo:	
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