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ABBVIE DOA EQUIPAMENTO À APEF

Fibroscan vai permitir
melhoria no combate
ao vírus da hepatite C
A oferta era esperada (e desejada) por profissionais e ativistas
que, há muito, alertavam para a importância de estadiar a fibrose
quística e assumir, mediante os resultados, o melhor protocolo
terapêutico. Sensível a esta realidade, a iniciativa da doação
do fibroscan portátil partiu da farmacêutica AbbVie. Apesar
do reconhecimento da importância desta doação, o GAT defende
que o assunto não fica resolvido com esta ação destacando duas
preocupações a solucionar a breve prazo: (a possibilidade de)
“levar” o SNS às prisões e deslocar equipamentos
como o fibroscan junto dos utilizadores de drogas.

A Semana Digestiva 2017, que decorreu de 7 a
10 de junho, no Palácio de Congressos do Algarve foi o momento escolhido para a oferta, que
irá permitir aos associados da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) aceder
a um método não invasivo de avaliação da fibrose nas doenças hepáticas crónicas, evitando assim recorrer à biópsia em grande parte
das situações. A grande mais-valia? Contribuir
para que os doentes tenham uma avaliação
mais rápida do seu grau de fibrose hepática
ou deterioração do fígado (passo fundamental para definir o protocolo terapêutico) e um
acesso mais precoce ao tratamento.
Em entrevista ao Jornal Médico, a presidente
da APEF, Prof.ª Adélia Simão, salientou que
este equipamento é “uma mais-valia, na medida em que, neste momento, alguns hospitais não dispõem do aparelho”, obrigando os
doentes a realizar exames complementares
de diagnóstico noutras instituições hospitalares, o que além de aumentar os custos e o
incómodo para o doente pode atrasar, de alguma forma, o estadiamento da hepatite C e
o início do tratamento”.
Nas palavras do presidente da direção do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), Luís
Mendão, a necessidade de fibroscan já havia
sido identificada em vários hospitais. Assim
sendo, a oferta cria vantagem pela sua mobilidade, permitindo ir aos locais onde é necessário em vez de exigir ao doente essa deslocação. “O fibroscan é um instrumento válido,
necessário e que facilita a vida ao médico e ao
doente, nesse sentido, ficamos contente de poder dispor de mais um aparelho. Permite obter um marcador importante, quer na caracterização do estadiamento do dano hepático,
quer na avaliação do tratamento. O GAT reco-

nhece as dificuldades de vários hospitais no
seu acesso e qualquer ação que mitigue essa
necessidade é bem acolhida pelo Grupo. Mas,
a sua ausência não deveria ser pretexto para
adiar tratamentos, até porque existem outros
marcadores que podem ser utilizados. Tem de
ser criado um consenso sobre como formar
indicadores indiretos para tratar com segurança. Há análises sanguíneas que permitem,
embora não com o mesmo detalhe, suprir necessidades, tomar decisões.”
Luís Mendão estima que, em média, o GAT
identifique 20 a 30 pessoas com hepatite C por
mês nos diferentes serviços. “Nem todas as pessoas precisam de acompanhamento: algumas
precisam na primeira consulta, embora tenham um serviço que permite fazê-lo durante
todo o período de tratamento, dependendo das
necessidades que a pessoa apresente. Acompanhamos cerca de 300 pessoas no processo
de tratamento”, define aquele que é também
presidente do Fórum Nacional da Sociedade
Civil para o VIH/sida, Hepatite e Tuberculose
da União Europeia.

A falta de fibroscan (elastografia hepática
transitória) pode atrasar o estadiamento
da hepatite C e o início do tratamento,
dificultando o cumprimento do principal
objetivo: erradicar a doença

Apoiar os sócios da APEF no trabalho de erradicação
da hepatite C é uma das preocupações
da presidente, Prof.ª Adélia Simão

FALTA DE PLANEAMENTO
E ESTRATÉGIA INQUIETAM ATIVISTAS
Perante a falta de “dados viáveis e a falta de
monitorização epidemiológica”, Luís Mendão
lança duras críticas à ausência de estratégia e
programa nacional. “Não é possível decidir e
trabalhar bem sem conhecer a realidade onde
se pretende intervir. A monitorização dos dados é essencial e tem de ser prioritária. Voamos
às cegas!”. E vai mais longe ao recordar que
“o Programa Nacional para as hepatites deveria ter apresentado um plano de ação e uma
estratégia nacional para as hepatites virais em
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outubro do ano passado, por despacho do Professor Fernando Araújo. Já foi apresentada a
estratégia e o plano para o VIH e Tuberculose,
mas falta que a Dra. Isabel Aldir apresente a
proposta de estratégia”.
A criação de um sistema de vigilância epidemiológica adequado sobre o tema das hepatites, com grupos mais atingidos, resultados do
tratamento, prevenção e screening (teste) é,
na sua opinião, decisiva. “Só estamos a monitorizar os doentes propostos para tratamentos
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“O Grupo reconhece as dificuldades de vários hospitais
no seu acesso e qualquer ação que mitigue essa
necessidade é bem acolhido pelo Grupo. Mas, a sua
ausência não deveria ser pretexto para adiar tratamentos”,
afirma o presidente da direção do GAT, Luís Mendão

e se tem acompanhamento, sendo relevante a
ligação entre os cuidados de saúde na prisão e
o meio exterior. Por outro lado, “há algumas
medidas que devem ser disponibilizadas nas
prisões e ainda não o são. As pessoas não se
infetam de propósito”.
Como solução a estes problemas, os ativistas
propõem que, à semelhança de outros países,
se estabeleça um teto máximo de despesa destinada a tratamentos por parte das companhias
farmacêuticas, evitando que “o problema das
eventuais reinfeções sobrecarregue o sistema.
Parece que há disponibilidade por parte da indústria farmacêutica para acertar o tal teto máximo que seja comportável para o SNS”.

A Semana Digestiva
2017 foi o momento
escolhido para esta
oferta, que irá permitir
aos associados da
APEF aceder a um
método não invasivo
de avaliação da fibrose
nas doenças hepáticas
crónicas, evitando
assim recorrer à
biópsia em grande
parte das situações
que constam de uma base de dados Infarmed,
sabendo se estas estão curadas da hepatite ou
não. É reduzido!”, critica.
Questionado sobre as principais preocupações do GAT para o futuro, o representante
dos ativistas sublinhou dois pontos: a possibilidade de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) se
deslocar aos institutos prisionais com acompanhamento e tratamento e a possibilidade
de deslocar métodos como o fibroscan (e não
só) aos locais onde se encontram os utilizado-

res de drogas. “Não nos parece que haja condições para trazer todas as pessoas que estão
nas prisões aos hospitais. É claro que essa possibilidade deve ser mantida para quem queira, mas deveria ser facilitada a deslocação do
tratamento a quem preferisse ser tratado nas
prisões”, defende.
Luís Mendão confessa não entender o motivo
pelo qual “não é possível que o especialista se
desloque ao local onde o doente é tratado, bem
como onde as pessoas utilizam ativamente
drogas, os Drop-In de que é exemplo o IN Mouraria, em Lisboa”. Na sua opinião, estruturas
como o Programa de Troca de Seringas poderiam articular um tratamento de qualidade em
proximidade com as pessoas usam drogas e
que, habitualmente, têm dificuldade em deslocar-se a hospitais.
Recorrendo à evidência científica, o presidente do GAT recorda a importância de tratar a
rede de pessoas que injetam drogas, cumprindo o objetivo de erradicação da infeção
até porque “podem, eventualmente, partilhar
material de infeção”.
Questionado sobre a possibilidade de reinfeção à saída dos institutos prisionais, o entrevistado esclarece que os dados não são revelantes e que, no contexto da reinfeção, a maior
preocupação recai sobre os homossexuais
masculinos. É necessário perceber se quem
sai da prisão vai recair no consumo de droga
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MISSÃO: TRABALHAR
PARA A ERRADICAÇÃO DA DOENÇA
Atenta à falta de equipamentos como o fibroscan em
número suficiente nos hospitais portugueses, a AbbVie
teve a iniciativa de fazer uma oferta decisiva para o
adequado estadiamento do doente com hepatite C e
pretende também apoiar o programa de formação definido pela APEF.
Nas palavras do External Affairs & Market Access
Director daquela farmacêutica, Fernando Bastos, “a
AbbVie trabalha, desde sempre, com as sociedades
científicas no sentido de proporcionar as condições
possíveis para o melhor desenvolvimento da Medicina
em Portugal. No caso concreto da hepatite C, sabemos que há vontade e possibilidade de, neste momento, trabalhar para a erradicação da doença: as mais
recentes terapêuticas inovadoras, e aquelas que vão
aparecer a breve trecho conseguem, de facto, uma
taxa de sucesso muitíssimo eficaz. Para isso, é importante o diagnóstico apropriado”.

