
 

Enquanto a UE procura meios para controlar a 
propagação da hepatite, Portugal serve de 
exemplo segundo a nova classificação de  
30 países 

Bruxelas, 6 de Novembro de 2012 

 

Em cada ano 125.000 europeus morrem de várias doenças relacionadas com a hepatite. 

Na Europa há 23 milhões de pessoas com hepatite, a maioria das quais desconhecem que 

têm a doença. Este facto faz delas um fator de alto risco na disseminação da infeção. Um 

novo estudo compara agora os tratamentos e as políticas para a hepatite em 30 países 

europeus para localizar os exemplos de maior sucesso na definição das melhores 

práticas a aplicar para a hepatite a nível Europeu. A França tem a melhor classificação, 

seguida pela Eslovénia e pela Alemanha. 

 

A hepatite viral é uma epidemia negligenciada em grande parte da Europa, muito embora 

segundo os cálculos cerca de 23 milhões de pessoas vivam com hepatite B (HVB) e/ou 

hepatite C (HVC) crónicas. Estes números têm de ser vistos num contexto com um índice de 

deteção muito baixo de pessoas infetadas. Mesmo em países com uma estratégia nacional são 

detetados menos de 40 %. Em países como o Reino Unido e a Alemanha, o índice de deteção 

é de 14 – 18 %. Na maioria dos outros países, o índice varia entre 0,3 % (Grécia) e 3 % 

(Polónia). Isto significa que milhões de europeus desconhecem que têm hepatite. 

 

Os governos não vêm como uma alta prioridade atuar eficazmente contra a hepatite. As 

exceções principais são o Reino Unido (Escócia, e cada vez mais, Inglaterra) e a França. Isto 

quer dizer que há muito a fazer em muitos países, mesmo que tenham uma classificação alta 

no Índice de Hepatite! 

 

Cerca de 14 milhões são portadores de HVB, espalhada principalmente devido a exposição a 

sangue ou secreções corporais infetadas (sémen, descarga vaginal, leite materno e saliva). 

 

Outros 9 milhões estão infetados com HVC, principalmente por agulhas compartilhadas entre 

utilizadores de droga. Antes de 1992, as transfusões sanguíneas ainda tinham um baixo nível 

de segurança e causavam infeções. 

 

Os grupos de alto risco de serem contaminados e espalhar a doença não são apenas os doentes 

em diálise sanguínea, as pessoas que utilizam injeções intravenosas, as crianças de mães 

infetadas, todos os que exercem profissionalmente a prostituição, os presos e os homens que 

praticam sexo com outros homens, mas também o pessoal de saúde e as populações 



 

migratórias. O HVB em especial pode existir sem sintomas claros e a pessoa infetada é 

frequentemente desconhecedora da doença. Isto coloca em risco a população em geral, o que 

torna importante informar o público. O fato da hepatite crónica frequentemente não ser 

tratada, com menos de 20% dos pacientes a receberem tratamento, é uma causa importante de 

cirrose hepática e de cancro primário de fígado.  

 

Estratégia europeia contra a hepatite salvará vidas 

O Índice Europeu de Hepatite (EHepI), que compara a política e o tratamento da doença em 

30 países europeus, foi apresentado hoje em Bruxelas conjuntamente pela European Liver 

Patient Association (ELPA; que também tem vindo a distribuir informações aos meios de 

comunicação sobre o Índice) e pelo grupo de pesquisa Health Consumer Powerhouse 

(HCP). O estudo sugere várias áreas que necessitam melhorar, formando uma estratégia 

contra a hepatite para a Europa: 

 

 Programas eficazes de vacinação contra a hepatite B. 

 Programas de triagem gratuitos e facilmente disponíveis para a população em geral e 

para todos os grupos de risco. 

 Campanhas de consciencialização que apoiem a deteção e reduzam comportamentos 

de risco entre a população em geral e em grupos-chave de portadores de infeção.  

 Acesso a tratamento quando necessário, não apenas a medicação subsidiada mas 

também tratamento personalizado, fornecendo educação sobre cuidados de saúde e 

apoio social.  

 Profissionais qualificados para otimizar a gestão da doença de acordo com as boas 

práticas. 

 Registos nacionais para obtenção adequada de dados para analisar onde usar recursos 

disponíveis do melhor modo possível e poder detetar e rever áreas que necessitem ser 

melhoradas. 

 Compromisso da UE em aceitar um papel de liderança na saúde pública. Estratégias 

nacionais necessárias para coordenar esforços em cada país membro. 

 

Portugal tem algo a oferecer 

Alguns países com classificação alta no Índice Europeu de Hepatite já implementaram estes 

serviços indispensáveis. O país com mais alto resultado no EHepI, a França (recebeu 872 

pontos no Índice, de um máximo possível de 1000), oferece o melhor sistema de assistência à 

hepatite na Europa, seguido pela Eslovénia com 827 pontos e a Alemanha com 797. Portugal 

recebeu 765 pontos e a 5
ª
 posição.  

 



 

Em Portugal - como em muitos outros países - a pesquisa epidemiológica é muito limitada e o 

controlo não é o ideal. Além disso, não existem diretrizes de triagem a nível nacional. A 

maior parte das informações recolhidas no Índice foi obtida de dados inéditos apresentados 

por um grande número de médicos com conhecimento desta matéria.  

 

- Portugal mostra bom desempenho em geral mas ainda está longe de ser excelente; 

segundo a Dra. Beatriz Cebolla, diretora de projeto do EHepI, um dos problemas 

principais é o grande número de pessoas que não estão diagnosticadas na população 

em geral (ex-soldados, mães e outros). Este desempenho deve-se em grande medida a 

muitos médicos dedicados e não a uma organização eficiente. 

 

A França, Eslovénia, Alemanha, Suécia, Portugal, Itália (752) e o Reino Unido (750) 

proporcionam todos eles exemplos importantes. O EHepI, elaborado a partir de 27 

indicadores, abrange toda a UE assim como a Suíça, a Noruega e a Croácia. 

Desde 2004 que o Índice é preparado pela Health Consumer Powerhouse Ltd para medir o 

desempenho da assistência médica em 35 países de acordo com o ponto de vista do utente. O 



 

EHepI tem recebido um subsídio ilimitado da ELPA (European Liver Patient Association - 

Associação Europeia de Doentes Hepáticos). 

 

O relatório completo, a matriz e os gráficos do Índice assim como os comunicados aos meios 

de comunicação nacionais estão disponíveis em www.healthpowerhouse.com 

 

Para colocar questões: info@healthpowerhouse.com ou 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   

Dra. Beatriz Cebolla: +34620783383            

http://www.healthpowerhouse.com/
mailto:info@healthpowerhouse.com

