UNOFFICIAL TRANSLATION
Erradicação da Hepatite na Europa
“A nossa visão de uma Europa livre da Hepatite C"
Nós, os signatários da presente declaração, reunidos em Bruxelas por ocasião da primeira Cimeira de
Política da União Europeia sobre o HCV, em 17 de Fevereiro de 2016, estamos empenhados na erradicação
da hepatite C na Europa.


A Hepatite C é uma doença potencialmente fatal; ela afeta milhões de pessoas em toda a Europa e tem uma
morbidade e um peso na morte prematura significativos1.



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



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

Partilhamos a visão de que a erradicação da hepatite C na Europa por 20302 exigir-nos-á que:

1) façamos da hepatite C e da sua erradicação na Europa uma prioridade em saúde pública explícita e
adequadamente dotada, a ser prosseguida através de meios adequados a todos os níveis, através da
colaboração entre os cidadãos individuais, organizações da sociedade civil, pesquisadores, o sector
privado, os governos locais e nacionais, as instituições da União Europeia, incluindo a Comissão, o CEPCD, o
OEDT, o Gabinete Regional da OMS para a Europa e de outros organismos regionais relevantes;
2) asseguremos que os pacientes, grupos da sociedade civil e outras partes interessadas relevantes
estejam diretamente envolvidos no desenvolvimento e implementação de estratégias de erradicação 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 da via clínica um componente nuclear das estratégias de erradicação 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 a hepatite C e a marginalização social e para todas as
atividades relacionadas com a erradicação 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) redobremos esforços para harmonizar e melhorar a vigilância da hepatite C em toda a União Europeia,
para informar e avaliar as estratégias de erradicação da hepatite C;

6) implantemos uma Semana Europeia de Sensibilização acerca da Hepatite (a semana do Dia Mundial da
Hepatite) para mantermos um trabalho de consciencialização e atividades educativas intensas e
coordenadas em toda a Europa;
7) reveremos os progressos para atingir as metas e os objetivos fixados no presente manifesto numa base
regular e promovemos o manifesto em todas as oportunidades relevantes.

------------PARA TER EM CONTA
No desenvolvimento deste Manifesto, foram tidos em consideração os seguintes documentos:











World Hepatitis Summit, 2-4 September 2015, Glasgow (Cimeira Mundial da Hepatite, 2 a 4 de setembro de 2015,
Glasgow) - link
Glasgow Declaration on Viral Hepatitis, September 2015 (Declaração de Glasgow sobre a Hepatite Viral, setembro de
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World Health Assembly, Resolution 67.6 on Hepatitis, 24 May 2014 (Assembleia Mundial de Saúde, Resolução 67.6
sobre Hepatite, 24 de maio de 2014) – link
WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection (OMS, Prevenção e Controlo da Infeção da Hepatite Viral):
Framework for Global Action, 2012 (Plano para uma Ação Global, 2012) – link
World Health Assembly, Resolution 63.18 on Viral Hepatitis, 21 May 2010 (Assembleia Mundial de Saúde, Resolução
63.18 sobre Hepatite Viral, 21 de maio de 2010) – link
Hepatitis B and C Public Policy Association, High Level Meeting “Economic crisis and healthcare – ensuring access to
public health services: the case of hepatitis B and C”, 3-4 June 2014 (Associação de Política Pública sobre Hepatite B e C,
Reunião de Alto Nível “Crise económica e saúde - garantir o acesso aos serviços públicos de saúde: o caso de hepatite B
e C” 3 e 4 de junho de 2014) – link
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Hepatitis B and C in Mediterranean and Balkan
Countries, 5-7 September 2012 (Associação de Política Pública acerca da Hepatite B e C , Cimeira sobre a Hepatite B e C
nos Países do Mediterrâneo e dos Balcãs, 5 a 7 de setembro de 2012 – link
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Viral Hepatitis, 14-15 October 2010, Brussels
(Associação de Política Pública sobre a Hepatite B e C , Cimeira sobre a Hepatite Viral, 14 a 15 outubro de 2010,
Bruxelas) – link

REFERÊNCIAS

A OMS estima que há 14 milhões de pessoas afetados com o vírus da hepatite C em toda a Região Europeia da OMS
e que vários relatórios indicam que 6 milhões deles residem exclusivamente na União Europeia
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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

