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causas de doença hepática crónica, que pode progredir para cirrose e condiciona um 
aumento significativo do risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, tendo 
sido considerada pela OMS um problema da saúde pública que é possível eliminar até 
2030.

Nesta sessão discutiremos a importância e urgência da eliminação da hepatite C e 
tentaremos identificar medidas concretas para facilitar o acesso dos doentes ao 
tratamento, eliminando barreiras de modo a retomar a trajetória rumo à eliminação da 
hepatite C até 2030.

Portugal foi um dos Países que assinou o manifesto pela eliminação da hepatite C, mas 
de acordo com as últimas estimativas, não deverá ser possível atingirmos essa meta 
antes de 2050. Em 2021 existem ainda cerca de 40 a 45 mil doentes com infeção crónica 
por VHC por tratar em Portugal, e uma das barreiras ao tratamento de mais doentes é 
um processo de prescrição complexo e demorado, que requer uma aprovação 
individual de cada doente, e impede que o tratamento esteja imediatamente disponível 
nas farmácias hospitalares, gerando atrasos no início do tratamento, perda de doentes 
para follow-up e, no limite, promove inequidade no acesso.

A hepatite C é uma doença infeciosa que é uma das principais

Administradores hospitalares, médicos, farmacêuticos.

Demonstrar importância e urgência da eliminação da hepatite C em 
Portugal até 2030. Discutir formas de promover o acesso imediato dos doentes ao 
tratamento. 

Apresentações sequenciais seguido de um debate.METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Eliminação da Hepatite C até 2030: Uma responsabilidade partilhada
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16h00 / 16h15 – Prof. Guilherme Macedo
• Hepatite C: A doença e o seu impacto
• Importância e urgência da eliminação da hepatite C
• Jornada do doente com hepatite C: principais barreiras 

16h15 / 16h30 – Dra. Nila Badracim
• Circuito do medicamento da hepatite C: desde a prescrição à dispensa
• Desafios para a farmácia hospitalar

16h30 / 16h45 – Membro APAH / Administrador hospitalar
• Contratação do tratamento da hepatite C: Do financiamento vertical para o 
financiamento descentralizado
• Por que motivo a hepatite C ainda tem um processo diferente dos restantes 
medicamentos?
16h45 / 17h15 – Debate 
• Eliminação da Hepatite C até 2030: Uma responsabilidade partilhada 
• Otimização do acesso dos doentes ao tratamento

17h15 / 17h30 – Conclusões e fecho 
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