
| 24

28 de julho é o Dia Mundial das Hepatites Virais e a Direção-Geral da 
Saúde assinalou o dia com a realização de um evento que teve como car-
tão de visita a apresentação do Relatório do Programa Nacional para as 
Hepatites Virais. O evento decorreu nos Paços do Concelho de Lisboa e 
contou, na sessão de abertura, com as participações de Graça Freitas, Di-
retora-Geral da Saúde, e de Laurinda Alves, Vereadora dos Direitos Huma-
nos e Sociais, Cidadania, Juventude e Saúde da C.M. Lisboa. A apresenta-
ção do relatório foi protagonizada por Rui Tato Marinho, Diretor do Progra-
ma Nacional para as Hepatites Virais, cuja sinopse Dependências apresen-
ta nestas páginas. De seguida, um painel moderado por Sérgio Oliveira, da 
revista Dependências, e que contou com preleções de Carlos Lima Alves, 
Vice-Presidente do INFARMED, Joaquim Fonseca, Coordenador Regional 

EVENTO DECORREU NO DIA MUNDIAL DAS HEPATITES VIRAIS

DGS APRESENTA RELATÓRIO DO 
PROGRAMA NACIONAL PARA AS 

HEPATITES VIRAIS
da DICAD da ARSLVT, Cristina Valente, Coadjuvante do Programa Nacional 
para as Hepatites Virais, Paula Vasconcelos, da Taskforce Hepatite Aguda 
de etiologia desconhecida em idade pediátrica, e Elsa Belo, Representante 
do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH/Sida, Tuberculose e He-
patites Virais, produziu o comentário ao relatório e sobre o tema Elimina-
ção da Hepatite C até 2030 dissertaram Iciar Indave, Scientific agent, Pu-
blic health unit of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Ad-
diction (EMCDDA), e Mafalda Castro, da Direção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais, seguindo-se um testemunho de Gabriel Gomes. O en-
cerramento da sessão esteve a cargo de António Lacerda Sales, Secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde.

TATO MARINHO – Diretor 
do PNHV

Programa Nacional para as 
Hepatites Virais – Relatório 
2022

O documento procura carac-
terizar a atual situação das he-
patites virais em Portugal. Des-
creve as características, clíni-
cas e sociais, sintetizando as 
principais atividades de vigilân-
cia epidemiológica, prevenção, 
diagnóstico e tratamento de-

senvolvidos nos últimos 5 anos (2017 – 2021); e traça o Plano de Ação 
para 3 anos (2022 – 2024) identificando as prioridades de intervenção e as 
metas a alcançar, enquadradas nos objetivos da Organização Mundial da 
Saúde.

Principais conclusões:
- Portugal é um exemplo internacional de boas práticas em muitos dos 

temas relacionados com o diagnóstico, prevenção e tratamento das hepa-
tites virais;

- A importância de aumentar o número de testes, de propor a realização 
do teste da hepatite B e C pelo menos uma vez na vida e a inclusão da aná-
lise ALT na avaliação global de saúde;

- Necessidade de preparação para futuros focos epidémicos, a exemplo 
da hepatite C e A e da hepatite aguda grave de etiologia desconhecida em 
idade pediátrica;

- Existem dados epidemiológicos de Portugal, obtidos a partir de múlti-
plas fontes, institucionais e não só, que permitem caracterizar as várias 
vertentes das hepatites virais;

- Existem alguns aspetos a melhorar designadamente na recolha de al-
guns dados epidemiológicos, na equidade e no acesso aos testes e ao tra-
tamento curativo;

- A doença hepática no seu conjunto, incluindo as comorbilidades consu-
mo excessivo de álcool e fígado gordo, é uma das mais importantes cau-
sas de mortalidade precoce em Portugal (<75 anos);

- Salienta-se o alinhamento e a colaboração de várias instituições para 
cumprir os objetivos definidos pela OMS.

O que se pretende atingir em 2024?
• Cumprir de forma global os objetivos definidos pela OMS para 2030 

para as hepatites B e C, i.e., redução da incidência em 90% e da mortalidade 
associada em 65%. 

• Melhorar o conhecimento do padrão de distribuição epidemiológica e 
da resposta integrada às hepatites virais em Portugal; 

• Melhorar a literacia da população em relação ao tema “hepatites virais”, 
na perspetiva do enquadramento mais global das hepatites, designada-
mente como entidades oncogénicas, levando à mortalidade precoce, agra-
vadas por estilos de vida menos saudáveis; 

• Formar os profissionais de saúde em relação ao tema “hepatites virais” 
na sua dimensão global, nomeadamente a redução do risco de evolução 
para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular; 

• Integrar o rastreio sistemático da infeção por VHB e VHC nas políticas 
gerais de saúde; 

• Aumentar a prevenção e a deteção precoce da infeção por VHB e VHC 
na grávida bem como o encaminhamento médico e social adequado ao 
diagnóstico no caso de positividade; 

• Aumentar a identificação e diagnóstico dos doentes com cirrose hepá-
tica e promover o rastreio do carcinoma hepatocelular com ecografia abdo-
minal; 

• Melhorar o conhecimento sobre o tratamento da hepatite B em Portu-
gal; 

• Promover o acesso ao tratamento com antivíricos da hepatite B e C cró-
nicas; 

• Promover e facilitar o acesso precoce e atempado aos melhores cuida-
dos de saúde, em todos os doentes com cirrose hepática e carcinoma he-
patocelular.
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Graça Freitas, Diretora-Geral da 
Saúde

“As hepatites virais são classifica-
das pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS) como um problema de saú-
de pública para cuja mitigação estão 
estabelecidas metas ambiciosas até 
2030. 

Portugal tem vindo a implementar e 
a manter com sucesso várias estraté-
gias de prevenção e controlo das he-
patites virais. A criação do Programa 
Nacional para as Hepatites Virais 

(PNHV) em 2016 constitui uma mais-valia para atingir as metas da OMS. 
O facto de Portugal ter uma infraestrutura de saúde robusta, baseada no Serviço 

Nacional de Saúde, facilita a implementação de boas práticas com impacte positi-
vo na saúde pública, realçando-se: 

» A vacinação universal dos recém-nascidos contra a hepatite B, desde 2000, 
com elevadas coberturas vacinais e impacto na redução da incidência da infeção 
por vírus da Hepatite B e na doença grave do fígado, nomeadamente no carcinoma 
hepatocelular; 

» O acesso gratuito ao tratamento da hepatite B e da hepatite C desde 1988, e a 
partir de 2015, o tratamento da hepatite C, com recurso a antivirais de ação direta, 
que permite a cura de mais de 95% dos doentes; 

» A adoção de políticas de redução de riscos como a troca de seringas, desde 
1993, e a substituição de opióides, desde 2000, bem como a Estratégia Nacional 
de Luta contra a Droga de 1999 e a descriminalização do consumo de drogas em 
2001; 

» A criação de Unidades e Consultas de Hepatologia em 1989, a segurança 
transfusional, o início do transplante hepático em 1992 e o tratamento do carcino-
ma hepatocelular em 2008; 

» A excelência das organizações não-governamentais e de base comunitária; 
» A aposta na microeliminação das infeções nas unidades de diálise em 2016 e 

nas prisões em 2018. Mesmo durante a pandemia de COVID-19, os profissionais 
de saúde e de outros setores como a social, a justiça e as organizações não-gover-
namentais e de base comunitária mantiveram o investimento nas respostas a es-
tas infeções, com destaque para: 

» A manutenção da atividade de rastreio das infeções em populações chave e 
em situações de maior vulnerabilidade; 

» A continuidade do tratamento da hepatite B e da hepatite C de forma gratuita e 
em contextos específicos; 

» A continuidade dos programas de prevenção e de redução de riscos e de mini-
mização de danos. 

Portugal está igualmente preparado para responder a emergências em saúde. 
Exemplo disso é a resposta, precoce e efetiva, ao surto de hepatite aguda de etio-
logia desconhecida em idade pediátrica.

A resposta a esta emergência é assegurada por uma taskforce liderada pela Au-
toridade de Saúde Nacional, através do Centro de Emergência em Saúde Pública 
(CESP) da DGS e incluindo o Programa Nacional para as Hepatites Virais, a Socie-
dade Portuguesa de Pediatria e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jor-
ge. 

Persistem, contudo, desafios importantes, que estão plasmados nas Orienta-
ções Estratégicas para três anos, com ênfase na prevenção e na deteção precoce, 
na melhoria do acesso aos medicamentos, em colaboração com o INFARMED, e na 
melhoria da vigilância epidemiológica das hepatites virais. 

O Programa Nacional para as Hepatites Virais constitui um instrumento funda-
mental para cumprir as linhas estratégicas e está dotado de autonomia técnica e 
científica, contando com uma equipa dedicada e recursos financeiros próprios. 

O país está fortemente empenhado na prossecução das metas definidas pela 
OMS para a área das hepatites, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar 
da população”.

Cristina Valente, 
Coadjuvante do 
Programa 
Nacional para as 
Hepatites Virais

“Temos de ser nós 
próprios a fazer algu-
ma coisa e a entrar 
em rede. Vivemos em 
sociedade e temos 
que cumprir regras, 
mas temos que per-
ceber que temos que 

descentralizar as consultas. Eu própria vou à Caritas, à Baixa de Coim-
bra, fazer sessões, vou às prisões, às ET... vamos tentar melhorar! É 
verdade que isso depende muito da boa vontade, mas não pode con-
tinuar assim. Como se criou o despacho para as prisões, este será o 
momento para criar um despacho semelhante para envolver as popu-
lações mais difíceis de levar ao hospital. Temos de trabalhar em rede 
e apostar nas organizações de base comunitária”.

Joaquim 
Fonseca, DICAD 
ARS LVT

“Ao longo dos úl-
timos anos, temos 
tido vários modelos 
de abordagem à 
prevenção, ao diag-
nóstico e ao trata-
mento das hepati-
tes nas diferentes 
equipas, mas têm 
dependido muito da 

boa vontade que encontramos do outro lado, no contexto dos hos-
pitais. Temos excelentes exemplos de trabalho de articulação 
mas dependem muito da boa vontade de quem está nas diferen-
tes equipas. Estes doentes tendem a autoexcluir-se e, por outro 
lado, são altamente estigmatizados nas estruturas de saúde e, na 
maior parte dos casos, não querem tratar-se e somos nós que 
queremos que se tratem. E se não tivermos a capacidade de aco-
lher esta leitura da sua relação com a vida, está estragada a rela-
ção e não é possível desenvolver qualquer trabalho no sentido do 
tratamento da sua hepatite, do diagnóstico e eventual tratamento”. 
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António Lacerda Sales, 
Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde

“Os últimos anos foram de 
extraordinária exigência e evi-
denciaram que fizemos uma es-
colha certa, que foi tornarmos o 
pilar público, SNS, mais forte e 
resistente de forma a reforçar-
mos os serviços públicos. Sou-
bemos preservar esta capacida-
de de resposta do SNS para, de-
pois, no momento certo, utilizar-

mos mecanismos de incentivo à recuperação da atividade assistencial e 
aprofundarmos aquilo que aprendemos durante estes dois anos de pande-
mia, que foi um trabalho em rede muito importante e que, obviamente, ficará 
para o futuro. 

Depois de quase três anos de pandemia, o SNS realizou, nos primeiros seis 
meses deste ano, e em comparação com o período homólogo do ano pré-
-pandémico de 2019, 1,7 milhões de consultas médicas e mais 295 mil con-
sultas de enfermagem nos cuidados primários de saúde, bem como mais de 
270 mil consultas e mais de 32 mil cirurgias nos hospitais. É, de facto, relevan-
te e diz-nos que o SNS mostra uma capacidade de resistência e de resposta 
que faz jus à confiança que todos os portugueses depositam no SNS. 

E é bem evidente que o trabalho desenvolvido em prol da qualidade de vida 
e da saúde das populações também não se esgotou naquilo que é a pande-
mia. Por isso, aqui estamos hoje com os olhos também postos no futuro. E 
quando falamos no futuro falamos na criação de condições que permitam ne-
cessariamente às gerações vindouras poder responder, incluindo a resposta 
às doenças infecciosas. E esta é uma verdadeira prioridade governativa da 
área da saúde. 

São muitos os desafios que temos pela frente na área das doenças infec-
ciosas e diria que, sendo um objetivo cimeiro a interrupção da transmissão 
das cadeias de vírus das hepatites virais em Portugal, esta é de facto uma res-
posta necessária. Para isso, há que continuar a trabalhar no sentido de au-
mentar o diagnóstico precoce, o rastreio, o uso eficiente de fármacos, melho-
rar o prognóstico e prevenir as consequências a longo prazo, principalmente 
das hepatites virais crónicas. 

O governo português está fortemente comprometido com as metas preco-
nizadas pela OMS, de eliminar as hepatites B e C, minimizando até 2030 as 
suas consequências enquanto problema de saúde pública. Sabemos que este 
desígnio só pode ser alcançado debaixo da estrutura da estrutura de coorde-
nação do Programa Nacional para as Hepatites Virais, cujo profícuo e extraor-
dinário trabalho agradeço desde já ao Professor Rui Tato Marinho. Portugal 
alcançou progressos extraordinários e resultados significativos, com impac-
tos substanciais nas políticas de apoio a pessoas com doença hepática.

Recordo os mais recentes números divulgados em maio deste ano: o nú-
mero de testes de rastreio para a Hepatite B e C subiu no ano passado, che-
gando respetivamente aos 477.500 e aos 382.200; no conjunto, realizaram-se 
mais de 860 mil testes, o que representa um aumento objetivo de 10%, claro 
para o Programa Nacional das Hepatites. Diria que, nos últimos cinco anos, se 
realizaram mais de 4 milhões de testes.

Como bem assinalou o Professor Tato Marinho, estamos a lidar com uma 
doença silenciosa e a única forma de fazermos diagnósticos é fazermos tes-
tes. Diria que estamos a consegui-lo bem, uma vez que estamos a conseguir 
avanços no domínio da testagem.

A par desta ampla política de rastreios, queria também dizer que temos as-
sumido a dianteira em diversos aspetos do controlo das hepatites virais, no-
meadamente no que respeita às hepatites B e C. Falo-vos, por exemplo, no 
Plano Nacional de Vacinação para a Hepatite B, um programa universal e gra-
tuito, acessível a todas as pessoas residentes no país; refiro também a políti-
ca de descriminalização do consumo de drogas, com resultados também evi-

dentes no domínio da saúde pública, registando-se uma diminuição da preva-
lência de hepatites junto da população toxicodependente, bem como uma re-
dução dos doentes com carga viral positiva; e, por que não, referir também a 
redução do número de internamentos por cirrose hepática decorrentes da he-
patite C e as boas práticas de controlo da rastreabilidade e segurança das dá-
divas de sangue e a excelência na área da transplantação. Queria também re-
ferir a forma progressista como, face à elevada prevalência da hepatite junto 
da população prisional, Portugal implementou um programa nas prisões de 
prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites para estas populações 
mais vulneráveis, apresentando também resultados notáveis ao nível da dimi-
nuição da prevalência. De referir também a forma pioneira como, no contexto 
do surto internacional de hepatite aguda crónica grave pediátrica por causa 
desconhecida, a DGS, em articulação com o Programa Nacional para as He-
patites Virais e com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, constituiu uma 
task-force, até antes do surgimento da própria epidemia, para dar resposta a 
esta situação. E, claro, mencionar também o acesso sem restrições às tera-
pêuticas inovadoras, um forte investimento em recursos do SNS na vida dos 
seus cidadãos e que já permitiu aprovar mais de 30 mil tratamentos e curar 
mais de 18 mil pessoas.

Diria que existe trabalho feito, existe trabalho bem feito, mas também todos 
sabemos que ainda um caminho a percorrer. Cientes desse caminho que que-
remos e estamos a percorrer, também hoje vos trago uma resposta para uma 
necessidade já identificada, o facto de o governo ter procedido esta semana à 
alteração da portaria 158 de 13 de fevereiro de 2014, que revê o regime espe-
cial de comparticipação de medicamentos destinados ao tratamento da 
doença da hepatite C, com vista à desburocratização do Portal da Hepatite C, 
de forma a facilitar a sua utilização e que se traduz num acesso mais ágil dos 
doentes a medicamentos para tratamento desta patologia. Diria que, assim, 
estamos a garantir um melhor acesso às terapêuticas inovadoras e a propor-
cionar uma melhor qualidade de vida no acesso aos nossos cidadãos e a ga-
rantir a prossecução de uma missão maior, a erradicação das hepatites até 
2030, o que, naturalmente, exige uma ação concertada e multidisciplinar entre 
diversos setores intervenientes, nomeadamente do governo, que aqui estou a 
representar, mas também dos profissionais de saúde, investigadores, acadé-
micos, organizações da sociedade civil e comunidades de pessoas que vivem 
com hepatite. Por isso, não posso deixar de reiterar o agradecimento, em 
nome do do governo português, à Aliança Mundial das Hepatites e à OMS por 
terem confiado a Portugal a organização da IV edição da Cimeira Mundial das 
Hepatites, evento que irá realizar-se em Lisboa em 2024, uma oportunidade 
de excelência para reafirmarmos o nosso compromisso para com a erradica-
ção das hepatites e para inspirar também os nossos parceiros mundiais atra-
vés da partilha deste trabalho que todos temos realizado.

Resta-me agradecer a vossa dedicação, esforço e empenho e da nossa 
parte, do XXIII Governo Constitucional, com certeza que podem continuar a 
contar connosco”.



| 27

Elsa Belo, Fórum 
Nacional da Sociedade 
Civil para o VIH/Sida, 
Tuberculose e Hepatites 
Virais

“São muitas as dificulda-
des mas também as con-
quistas que temos consegui-
do de norte a sul... e há, de 
facto, muitas diferenças. Nós 
estamos muito perto do 
doente, somos os que esta-
mos de mão dada com um 

doente com características muito especiais, que tem medo de ir aos servi-
ços de saúde, de não saber estar perante a exigência de um serviço de saú-
de. Não têm consciência da gravidade da situação em que estão e, por 
isso, a mesma não é emergente para eles e, no caso das pessoas que con-
tinuam com consumos ativos, é preciso que toda a classe médica perceba 
que, quando a pessoa está dependente de uma substância psicoativa para 
estar confortável, essa será sempre a sua primeira escolha. As organiza-
ções da sociedade civil têm o conhecimento técnico e ética para poderem 
estar com estas pessoas e saberem lidar com a doença e sermos, nós pró-
prios, o veículo de acompanhamento até ao tratamento. Faltam muitas coi-
sas: o tempo entre o diagnóstico e o tratamento é demasiado e pode ditar 
o insucesso quando tínhamos a pessoa na nossa mão... E continuamos a 
viver quase de favor com determinados médicos. Se não fosse a boa von-
tade de alguns profissionais após um diagnóstico positivo, não consegui-
ríamos tratar. Por que custa tanto quando tratamos uma doença num me-
dicamento de uma semana?”

Gabriel Gomes, músico 
e compositor 
(testemunho)

“Olá a todos, o meu nome 
é Gabriel Gomes, sou músi-
co e compositor em proje-
tos como os Madredeus, 
Sétima Legião, Os Poetas, 
entre outros. Mas o que me 
traz aqui hoje não é o meu 
percurso profissional e que-
ria agradecer o convite e 
partilhar convosco, a propó-

sito do Dia Mundial das Hepatites, um pouco da minha experiência des-
de que fui diagnosticado com Hepatite, C em 2012.

Quando fui diagnosticado, já tinha a doença há vários anos e a minha 
carga viral já era bastante alta. O primeiro tratamento que me foi pro-
posto, no Hospital Santa Maria, foi o Interferon... era o tratamento dis-
ponível no SNS, o que, devo dizer, na altura me deixou bastante apreen-
sivo. Conhecia várias pessoas que já tinham feito esse tratamento, lon-
go, com vários efeitos secundários complicados e com uma taxa de su-
cesso um pouco modesta. 

No entanto, tive a sorte de o Professor Rui Tato Marinho ter conheci-
mento de um ensaio clínico com um fármaco bastante promissor, quer 
em termos de efeitos secundários, quer em termos de eficácia, e que 
estavam a recrutar doentes com as minhas características. Em 2013, 
fui incluído nesse ensaio e, ao fim de sensivelmente dois ou três meses, 
estava curado sem ter tido efeitos secundários que me recorde. Por 
tudo isto, foi com uma enorme satisfação que, posteriormente, assisti à 
introdução destes novos tratamentos no SNS e ao alargamento a todos 
os doentes destas novas formas de tratamento mais eficazes e segu-
ras. Desde então, apesar de análises e exames regularmente, continuo 
saudável e sem sinais da doença.

Posto isto e tendo em conta toda a minha experiência, queria deixar-
-vos algumas mensagens finais: em primeiro lugar, agradecer ao SNS, 
na figura dos seus profissionais, e em particular ao Professor Rui, todo 
o acompanhamento clínico realizado. Em segundo lugar e último, ape-
lar a todos para que façam análises e rastreios regularmente e que, 
caso tenham a infelicidade, como eu, de contrair a doença, façam o tra-
tamento o mais rapidamente possível porque, mais do que nunca, ele é 
seguro e eficaz. Um abraço a todos!”

Paula Vasconcelos, 
Task-force Hepatite 
Aguda de Etiologia 
Desconhecida em Idade 
Pediátrica

“Qualquer rastreio ou tes-
tagem só faz sentido se 
houver resposta posterior. 
Uma das regras fundamen-
tais de saúde pública é não 
levantar um problema se 
não houver resposta. Se as 
iniciativas para aumentar a 

capacidade de deteção precoce obrigam a essa ética, qualquer iniciati-
va de testagem tem que ter este chapéu enquadrador, fora ou dentro de 
emergências. A maior parte das situações emergentes no âmbito da 
hepatologia e das hepatites têm sido grupos vulneráveis e isso é que 
tem despertado a obrigação de criar programas mais organizados e 
sistemáticos para as populações mais afetadas. Aprendemos muito 
nas emergências, com a hepatite A e C, sobre como chegarmos aos 
grupos que estão mais afetados. Como nos organizamos a nível cen-
tral? Temos uma rede nacional de saúde pública, através das autorida-
des de saúde regionais e locais, que respondem à autoridade de saúde 
nacional, há uma estrutura de capacidade, de deteção e coordenação 
de resposta, o Centro de Emergências da DGS que, rapidamente e inde-
pendentemente do tipo da emergência, consegue organizar uma equipa 
capaz de trazer evidência científica, novas abordagens, a experiência 
do passado e garantir a articulação interna e externa com parceiros que 
acompanham a situação. Foi isso que fizemos com esta hepatite de 
etiologia desconhecida”.

Carlos Lima Alves, 
Vice-Presidente do 
INFARMED

“É verdade que existe al-
guma burocracia, mas tam-
bém algum ganho com mui-
to do esforço burocrático, 
administrativo ou de regis-
tos, às vezes chamado per-
da de tempo e aproveito 
para felicitar todos os pro-
fissionais de saúde que par-
ticiparam na colocação de 

dados no Portal da hepatite C e no esforço da recolha de dados, funda-
mental para mostrarmos o que pretendemos mostrar. Atingimos os 
doentes que deviam ser tratados, tratamo-los cada vez mais na hora 
certa e estamos a conseguir ganhos muito significativos”.
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MADEIRA QUER ERRADICAR 
A HEPATITE C ATÉ 2030 

DGS E CM COIMBRA 
ASSINALAM DIA MUNDIAL 

DAS HEPATITES 

OEIRAS ASSINALA  
O DIA MUNDIAL DAS 
HEPATITES VIRAIS

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visitou no 
dia 25 de julho, a atividade de promoção do rastreio à Hepatite C e de avalia-
ção do grau de fibrose hepática, instaladas na Avenida Arriaga, Largo D. Ma-
nuel I, no Funchal. Na altura o governante destacou o importante papel de-
sempenhado pelo Serviço de Saúde da RAM, EPE (SESARAM), pois “diag-
nostica, trata e cura a hepatite C”. Pedro Ramos referiu que, em média, o SE-
SARAM trata cerca de 100 doentes por ano, com um custo médio de 6 mil 
euros por tratamento (em média o tratamento dura três meses e sublinhou a 
importância de detetar e tratar precocemente a doença para “termos popula-
ções mais saudáveis e para obtermos ganhos em saúde pública”. No âmbito 
do programa FOCUS, já foram realizados aproximadamente 28 mil rastreios, 
desde janeiro de 2020 até à presente data, e se adicionarmos os testes clíni-

cos (pedidos pelos médicos a utentes com critérios) já são cerca de 50 mil 
os testes realizados. O governante disse ainda que “desde que foram facul-
tados os novos medicamentos, em meados de 2015, já foram tratados cerca 
de 700 utentes com hepatite C” pelo SESARAM.  A realização dos rastreios 
no Funchal foi assegurada pelas enfermeiras Elisa Xavier e Jenny Barros e 
contou com a participação dos médicos especialistas dos Serviços de Gas-
trenterologia e Infeciologia do SESARAM, EPERAM, Luís Jasmins e Vitor Pe-
reira. Durante a manhã do dia 25 de julho os profissionais do Serviço de Saú-
de da RAM realizaram 50 rastreios e 10 exames com elastografia hepática. A 
par da realização dos testes, os profissionais promoveram diversos momen-
tos de esclarecimentos sobre a doença e sobre o tratamento, bem como de 
sensibilização para as hepatites, para os cuidados a ter, para a importância 
Recorde-se que a Região Autónoma da Madeira está envolvida no programa 
FOCUS que pretende erradicar a hepatite C até 2030 com a colaboração do 
SESARAM através dos Serviços de Gastroenterologia e Infeciologia. A imple-
mentação do programa FOCUS, financiado pela empresa biofarmacêutica 
Gilead Sciences, promete influir decisivamente no rastreio do vírus da imuno-
deficiência humana (VIH) bem como das hepatites virais na região, uma vez 
que permitirá reduzir o tempo entre o rastreio, o diagnóstico e o tratamento, 
respondendo a diversas recomendações internacionais, designadamente da 
OMS. A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu para todos os países o 
objetivo de erradicar a hepatite C como problema de saúde pública até 2030. 
Um objetivo que a Madeira irá alcançar antes desta data. A Secretaria Regio-
nal de Saúde e Proteção Civil associou-se à iniciativa nacional para assinalar 
a data, Dia Mundial das Hepatites, comemorada no dia 28 de julho. Na Ma-
deira a efeméride foi assinalada no dia 25 de julho na Madeira.

No âmbito do Dia Mundial das Hepatites, que se assinala no dia 28 de ju-
lho, a Direção-Geral da Saúde (DGS) promoveu, esta manhã, na Praça 8 de 
Maio, rastreios anónimos, confidenciais e gratuitos às hepatites B e C, bem 
como elastografias. No início da ação, o presidente da Câmara Municipal 
(CM) de Coimbra, José Manuel Silva, visitou o stand. No final da tarde, reali-
za-se uma sessão de esclarecimento ao público, no Café Santa Cruz. Já nas 
noites do dia 27 e 28 de julho, o edifício dos Paços do Concelho de Coimbra 
vai ser iluminado de amarelo para alertar a população para a temática.

O Município de Oeiras associa-se ao Programa Nacional das Hepatites Vi-
rais, da Direção-Geral da Saúde (DGS), para assinalar o Dia Mundial das He-
patites Virais celebrado a 28 de julho.

Nas noites de  27 e 28 de julho, o  Paços do Concelho  irá  iluminar-
-se de amarelo num ato simbólico que pretende sensibilizar e conscienciali-
zar a comunidade para a problemática desta doença, reforçando o compro-
misso e empenho político na resposta a esta doença.

Sob o tema ‘A Hepatite Não Pode Esperar’ esta campanha do Programa 
Nacional das Hepatites Virais, pretende reforçar a urgência de se promove-
rem os esforços necessários para divulgar informação e sensibilizar para 
esta doença que, em média, provoca a morte de uma pessoa a cada 30 se-
gundos em todo mundo*.


