Eliminação da Hepatite C na Europa
“A nossa visão para uma Europa livre de Hepatite C"
Nós, os signatários da presente declaração, reunidos em Bruxelas por ocasião da primeira
Cimeira Política da União Europeia sobre o VHC, em 17 de fevereiro de 2016, estamos
empenhados na eliminação da hepatite C na Europa.
•

A Hepatite C é uma doença potencialmente fatal; afeta milhões de pessoas em toda a
Europa e é responsável por morbidade e carga de mortalidade prematura significativas1.

•

Atualmente, os progressos científicos proporcionam-nos a oportunidade única para
eliminar a hepatite C na Europa, evitando a elevada taxa de mortalidade e demais custos
económicos e sociais.

•

Os desafios específicos da hepatite C requerem abordagens holísticas, centradas nas
pessoas e em todo o sistema de saúde, dirigidas para a sensibilização em relação à
doença, à prevenção e aos cuidados integrados, com todos os intervenientes a combinar
as suas diversas competências e recursos numa resposta unificada.

Partilhamos a visão de que a eliminação da hepatite C na Europa até 20302 exigirá que:
1) Façamos da hepatite C e da sua eliminação na Europa uma prioridade de saúde pública
explícita e com a disponibilização dos recursos adequados, a ser prosseguida através dos meios
necessários a todos os níveis, através da colaboração entre os cidadãos individuais, organizações
da sociedade civil, académicos, o se tor privado, os governos locais e nacional, as instituições da
União Europeia, incluindo a Comissão, o CEPCD, o OEDT, o Gabinete Regional Europeu da OMS e
de outros organismos regionais relevantes;
2) Asseguremos que os doentes, grupos da sociedade civil e outros intervenientes relevantes
estejam diretamente envolvidos no desenvolvimento e implementação de estratégias de
eliminação da hepatite C, com exemplos das melhores práticas existentes e orientações que
sirvam como base para as estratégias fundamentadas no sistema de saúde centrado nas pessoas
que enfatizem a implementação adaptada ao nível local;
3) Tornemos o desenvolvimento das vias clínicas integradas de atendimento aos doentes uma
componente nuclear das estratégias de eliminação da hepatite C, tendo em conta os obstáculos
e outros desafios específicos do sistema de saúde relacionadas com a gestão da infeção da
hepatite C;
4) Prestemos especial atenção às ligações entre hepatite C e a marginalização social, e
asseguraremos que todas as atividades relacionadas com a eliminação da hepatite C estejam em
consonância com os princípios dos direitos humanos fundamentais, incluindo a não
discriminação, a igualdade, a participação e o direito à saúde;
5) Reforcemos esforços para harmonizar e melhorar a vigilância da hepatite C em toda a União
Europeia, de modo a informar e avaliar as estratégias de eliminação da hepatite C;

6) Introduzamos uma Semana Europeia de Sensibilização acerca das Hepatites (a semana do Dia
Mundial das Hepatites) de forma a desenvolver um trabalho de consciencialização e atividades
educativas intensas e coordenadas por toda a Europa;
7) Façamos a revisão dos progressos para atingir as metas e os objetivos fixados no presente
manifesto com regularidade e promovamos o manifesto em todos os momentos relevantes.
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REFERÊNCIAS
A OMS estima que há 14 milhões de pessoas afetadas com o vírus da hepatite C em toda a Região Europeia da OMS e
vários relatórios indicam que 6 milhões destas residem exclusivamente na União Europeia
2
Em conformidade com os objetivos do projeto WHO Global Health Sector Strategy 2016-2021 (Estratégia do Setor de
Saúde Global da OMS para 2016-2021), novembro de 2015 - link

