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Relatório das atividades do Grupo Otimismo em 2016 
 
 

Participação em Congressos: 
 

1. HCV 2020 - Forum: Accelerating Action – Barcelona – Espanha 
2. Taller Latiamericano de Organizaciones de Pacientes - Lima - Peru 
3. Congresso EASL 2016 – Barcelona -  Espanha 
4. 20ª edição do Workshop Internacional de Hepatites Virais de 

Pernambuco e, IX Simpósio de Transplante Hepático e Hipertensão 
Porta - Brasil/Inglaterra 

5. Hepatologia do Milênio 2016  
6. IV Encontro Paulista de DST/AIDS - "Resposta Paulista Frente às 

DST/Aids: da Prevenção à Cura" 
7. XXIV Congresso da Associação Latino-Americana para o Estudo do 

Fígado (ALEH) – Santiago - Chile 
8. Lançamento do Projeto OncoRede - ANS 
9. AASLD 2016 – Congresso America de Fígado – Boston – Estados 

Unidos 
10. 2º Fórum Latino-americano de Biossimilares 
11. 3º Fórum Brasileiro de Biossimilares 
12. Patient Advocacy Global Council 
13. VI Simposio de Hepatites Virais de Minas Gerais e IV Fórum de 

Carcinoma Hepatocelular do Hospital de Clínicas da UFMG 
14. 1º Fórum Segurança Medicamentosa do Paciente 
15. Simpósio - Cinco anos da CONITEC - Brasília 

 
Outras atividades: 
 
- Realização de pesquisa sobre as expectativas dos pacientes com a cura da 
hepatite C (em fase de análise). 
 
- ONGs enviam Oficio ao Ministro da Saúde - Oficio ao Ministro em 18 de 
março 
 
- Lançamento do livro “Hepatite C - Histórias reais na guerra contra a doença” 
 
- Solenidade do Dia Mundial da Hepatite no Ministério da Saúde 
 
- Associações de pacientes com hepatite homenageiam o Ministro da Saúde - 3 
de novembro 
 

http://www.hepato.com/
mailto:hepato@hepato.com
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- O Grupo Otimismo é membro do Conselho Municipal da Saúde – Rio de 
Janeiro 
 
- Reuniões permanentes a nível de municípios, estados e ministério da saúde. 
 
 
 
FACEBBOK - https://www.facebook.com/hepatocom 
 
- 43.491 pessoas seguindo a página; 
 
- Nota 4,8 dada por 478 avaliações com Nota 5; 
 
- 66 Postagens em 2016; 
 
- 27.600 Compartilhamentos em 2016; 
 
- Mais de 132.000 curtidas nas postagens de 2016. 
 
 
 
 
223 Matérias publicadas na página   e divulgadas 
pelo mailing list dos associados 

 
1. O que podemos esperar em 2016 nas hepatites? 
2. Resultados finais do estudo PEGON no tratamento da hepatite B - 

AASLD 2015 
3. Hepatite B - Apresentações do GS-4774 no AASLD 2015 
4. Dados do mundo real no tratamento da hepatite C - AASLD 2015 
5. Consenso para tratamento da hepatite C das Sociedades Brasileiras de 

Hepatologia e Infectologia 
6. Hepatite C: a melhor cura possível ou o melhor que pode ser oferecido? 
7. Resultados do tratamento da hepatite C em co-infectados - AASLD 2015 
8. Eficácia e segurança da Vitamina E no controle do NASH (esteatose não 

alcoólica) - AASLD 2015 
9. Argentina finalmente compra sofosbuvir 
10. A burocracia (alguns chamam de burro-cracia) para conseguir os 

medicamentos da hepatite C 
11. Possibilidades de cura em tratamentos utilizando sofosbuvir 
12. Tratamento da hepatite auto-imune sintomática e assintomática 
13. Alerta! - Associações de pacientes de hepatite C de Espanha 
14. Levantamento de dados nas hepatites B e D 
15. Aumentam as reclamações de pacientes que não estão recebendo os 

medicamentos 
16. Pacientes ganham 9 em cada 10 ações contra planos de saúde 
17. Mais um estudo consegue cura de 100% da hepatite nos co-infectados 

HIV/HCV com fibrose avançada 
18. Será que estamos mais perto da cura da hepatite B? 
19. Novas pesquisas em tratamentos da hepatite C 

https://www.facebook.com/hepatocom
http://www.hepato.com/
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20. Onde estão os direitos à saúde no Uruguai? 
21. Aprovado mais um medicamento para tratamento da hepatite C 
22. A fibrose F3 e a cirrose regridem em pacientes que curam a hepatite 
23. Problemas na distribuição dos medicamentos para hepatite B em São 

Paulo 
24. Falando da hepatite A 
25. Como explicar aos pacientes os resultados dos exames? 
26. Começa a distribuição da segunda remessa dos novos medicamentos 
27. Mais um importante passo para a eliminação das hepatites virais 
28. Nosso sucesso no Facebook 
29. Resultado do Concurso de redações 
30. O consumo diário de café diminui o risco de cirrose  
31. Dieta para pacientes com cirrose 
32. 30 dias sem beber melhora a esteatose (gordura no fígado) e a 

resistência a insulina - AASLD 2015 
33. Como vai o fígado dos portugueses?  
34. Envio dos prêmios as melhores redações 
35. Curso de Elastografia, especifico para pacientes com hepatite C 04 de 

março de 2016 - São Paulo – SP 
36. Atualização - Distribuição dos Medicamentos e Vacinas – Hepatites 
37. Saúde é Vida - Hepatites Virais 
38. FANTÁSTICO! - Tratamento da hepatite C em 4 semanas cura quase 

100% 
39. Co-infectados HIV/HCV, uma população especial para tratamento da 

hepatite C? 
40. Novas recomendações da OMS para tratamento da hepatite C 
41. Distribuídos mais 8.324 tratamentos aos estados 
42. Como foi a distribuição de tratamentos em novembro de 2015 
43. Praticamente todos os médicos podem tratar a hepatite C 
44. Tonelada de tenofovir que será descartada é "carga roubada", informa 

Secretaria da Saúde de Minas 
45. HCV 2020 - Forum: Accelerating Action 
46. Como anda a distribuição dos medicamentos no seu estado? 
47. Ficou fácil tratar a hepatite C? 
48. Mais de 2 milhões de pessoas co-infectadas com HIV e hepatite C 
49. ALERTA - Empresa da Suíça denunciada por vender Harvoni® 

(sofosbuvir / ledipasvir) falsificado 
50. Relatório Financeiro 2015 do Grupo Otimismo 
51. CFM orienta médicos a pedir testes de HIV e sífilis e hepatites B e C em 

'qualquer consulta' 
52. Finalmente os medicamentos chegaram aos infectados 
53. ALERTA! - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) iniciou 

investigação para apurar se os novos medicamentos para hepatite C 
podem estar reativando a hepatite B 

54. Porque é difícil curar a hepatite B? 
55. Pacientes acima dos 65 anos apresentam efeitos adversos com os 

novos medicamentos para tratamento da hepatite C 
56. Hepatite C e crioglobulinemia 
57. PARA REFLETIR - Vai ter recursos para comprar os medicamentos? 
58. Vai ter recursos para comprar os medicamentos? Capitulo 2 
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59. Lançamento do livro “Hepatite C - Histórias reais na guerra contra a 
doença” 

60. As complicações da hepatite C - A cura da hepatite C também 
conseguirá curar as doenças extra-hepáticas? 

61. O que deve comer alguém com hepatite crônica? 
62. Porque entre 5% e 10% não conseguem sucesso no tratamento da 

hepatite C com os novos medicamentos? 
63. O fígado já é a 6ª causa de mortes de pessoas entre 25 e 65 anos 
64. Iniciada a Fase 3 de medicamento para tratar a gordura no fígado 

(esteatose) 
65. Como fica a relação médico-paciente com as novas formas de 

comunicação? 
66. O papel do fígado no organismo 
67. Vacina da Gripe H1N1 – Pacientes em tratamento 
68. Comentários do 1º dia do Congresso EASL 2016 
69. ALERTA! - Os novos medicamentos podem reativar um câncer curado 

no paciente - EASL 2016 
70. Preços dos medicamentos de marca e genéricos foi discutido no EASL 

2016 
71. Resultados do estudo SURVEYOR - Medicamento para todos os 

genótipos de uma pílula ao dia - EASL 2016 
72. Próximos Congressos na Hepatologia 
73. A expectativa de vida dos infectados com cirrose que curam a hepatite C 

é semelhante à da população em geral 
74. O efeito da cura da hepatite C sobre o metabolismo cerebral e 

neurocognição - EASL 2016 
75. Experiência da vida real com os novos medicamentos para tratamento 

da hepatite C - EASL 2016 
76. Sofosbuvir, velpatasvir e GS-9857 consegue a cura de 99% dos 

infectados - EASL 2016 
77. Hepatite B - Novidades apresentadas no EASL 2016 
78. O que poderá vir de novo das pesquisas mais promissoras na hepatite B 

apresentado no EASL 2016 
79. O que podemos esperar na hepatite C apresentado no EASL 2016 
80. Um novo governo - Como ficará o Departamento DST/AIDS/Hepatites 

Virais? 
81. A hepatite C no atual momento político - Qual o futuro?  
82. ALARMANTE! - A hepatite C já mata mais que a soma de outras 60 

infecciones 
83. A urgência de diagnosticar a tratar a hepatite C nas pessoas vivendo 

com aids - EASL 2016 
84. Em abril de 2016 a hepatite C festejou seu 25 aniversario! 
85. A Clínica Mayo inicia ensaio clínico para tratamento da hepatite C por 

imunoterapia (Vacina terapêutica) 
86. Para entender: Explicando várias notícias desta semana sobre 

sofosbuvir e patentes 
87. Ganhos sem precedentes na expectativa de vida dos pacientes tratados 

- EASL 2016 
88. Tratamento do genótipo 3 em pacientes com cirrose avançada ou cirrose 

- EASL 2016 
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89. 20ª edição do Workshop Internacional de Hepatites Virais de 
Pernambuco 

90. O novo ministro da saúde e as hepatites virais 
91. A perigosa gordura no fígado em indivíduos não obesos - Hepato 

Pernambuco 2016 
92. A função das associações de pacientes e dos próprios pacientes para 

melhorar o atendimento médico 
93. A informação nas redes sociais nas doenças crônicas 
94. Mudanças no ministério da saúde poderão afetar grandemente os 

programas de aids e hepatites 
95. Assembleia da OMS aprova resolução sobre as hepatites 
96. História natural de infecções após o transplante - Hepato Pernambuco 

2016 
97. Objetivos do tratamento da hepatite C - Quem deve ser tratado? - 

Quando tratar? 
98. Benefícios do tratamento universal das epidemias 
99. O diretor do Departamento DST/AIDS/Hepatites Virais pede demissão 
100. URGENTE - Poderão faltar medicamentos para hepatite C 

101. Diretora-adjunta passa a responder por Departamento de DST, 
AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde 

102. FDA adverte contra falsos medicamentos para tratamento da 
hepatite C 

103. Retratamento do genótipo 1 - O que as evidencias mostram nos 
nulos de resposta e nos recidivantes? - Hepato Pernambuco 2016 

104. Os números de tratamentos distribuídos na hepatite C em 2016? 
105. Em 2017 deverão chegar os tratamentos de 8 semanas na 

hepatite C 
106. Você aceitara tratar a hepatite C com uma enfermeira? - EASL 

2016 
107. Resultados demostram sucesso no tratamento da hepatite C em 4 

semanas 
108. Três reportagens na hepatite C de pacientes curados com os 

novos medicamentos 
109. Advogado, curado da hepatite C, oferece assistência gratuita para 

ações contra planos de saúde 
110. NOVO ESTUDO - O câncer de fígado já curado não é reativado 

após o tratamento da hepatite C 
111. O impacto do tratamento da hepatite C em pessoas co-infectadas 

HIV/HCV 
112. MPF move ação para garantir medicamentos a pacientes com 

hepatite C em Petrópolis (RJ) 
113. Prevenção da transmissão da hepatite B da mãe para o filho 
114. Após o impacto inicial a despesa do governo com o tratamento da 

hepatite C diminui uma vez tratados os diagnosticados nos últimos 15 
anos 

115. A hepatite C torna o indivíduo passivo e individualista? 
116. Por que o Viekira Pak® não está no Protocolo de tratamento da 

hepatite C? 
117. Novas evidencias do efeito hepatoprotetor do café no fígado 
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118. A não aderência ao tratamento diminui a possibilidade de cura da 
hepatite C 

119. Entrevista de Bill Gates falando sobre os preços de medicamentos 
para hepatites 

120. Estados Unidos aprovou o primeiro medicamento para hepatite C 
que serve para todos os genótipos 

121. Níveis baixos de Selênio podem acelerar o câncer de fígado 
122. ALERTA - Câncer de fígado em indivíduos com gordura no fígado 

no Brasil 
123. Sofosbuvir foi seguro e eficaz em pacientes com hepatite C em 

hemodiálise 
124. Página do Facebook com problemas 
125. Número de tratamentos da hepatite C já enviados aos estados em 

2016 
126. O benefício da vitamina D nas doenças do fígado 
127. O custo mundial da epidemia das hepatites 
128. Audiência Pública na ALERJ - "Problemas na distribuição dos 

medicamentos para hepatite C" 
129. Rio de Janeiro - Atividades do Dia Mundial da Hepatite  
130. O que parece simples, mas não é fácil na hepatologia - 

Hepatologia do Milênio 2016 
131. O que fazer com quem não responde aos novos medicamentos 

na hepatite C? - Hepatologia do Milênio 2016 
132. Mesa Redonda: Tratamento da hepatite C - Hepatologia do 

Milênio 2016 
133. Justiça Federal determina que União regularize fornecimento de 

remédios contra a hepatite C para pacientes do Rio de Janeiro 
134. Governo da Espanha fecha Sites de venda de genéricos 
135. Um alerta no Dia Mundial da Hepatite - 28 de julho 
136. Solenidade do Dia Mundial da Hepatite no Ministério da Saúde 
137. Atividades das ONGs associadas da AIGA - ALIANÇA 

INDEPENDENTE DOS GRUPOS DE APOIO no Dia Mundial da hepatite 
2016 

138. Grupo Otimismo de Apoio aos Portadores de Hepatite - Rio de 
Janeiro – RJ 

139. GADA Grupo de Amparo ao Doente de Aids e Hepatites Virais - 
São José do Rio Preto – SP 

140. ABC VIDA Associação Cearense de Portadores de Hepatite C - 
Fortaleza – CE 

141. Grupo HepatoCerto de apoio ao portador de Hepatite - Petrópolis 
– RJ 

142. Grupo Desbravador de Apoio aos Portadores da Hepatite C - 
Chapecó – SC 

143. INSTITUTO ONCOGUIA - São Paulo – SP 
144. NAPHE - Núcleo de Assistência aos Pacientes Hepáticos - Recife 

– PE 
145. ATX-BA - Associação de Pacientes Transplantados da Bahia - 

Salvador – BA 
146. Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatite C - 

Barretos – SP 
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147. Yura-NÁ - Liga amazonense de apoio ao portador de hepatite e 
controle social - Manuas – AM 

148. Grupo UNA-C - de Apoio a Portadores de Hepatite C - São Luis – 
MA 

149. Animando-C - Brasília – DF 
150. APAF - Associação Paraense dos Amigos do Fígado - Belém – 

PA 
151. Benefícios com a cura da hepatite C 
152. Consulta Pública do novo Protocolo de Hepatite B e Coinfecções 
153. Excelente Filme da Hepatite C 
154. Material da Campanha das Hepatites 2016 
155. Modelo brasileiro para combater hepatite C é exemplo para outros 

países das Américas, diz a Organização Pan-americana da Saúde 
(OPAS) 

156. Hepatite B - No caminho da cura 
157. Planos de saúde e SUS devem cobrir medicamentos para 

Hepatite C 
158. Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, 

elaborado pelo Departamento Nacional de DST, Aids e 
Hepatites/SVS/MS 

159. Grupo Otimismo. O seu guia nas hepatites 
160. Para quem se destinam os nove medicamentos existentes para 

tratamento da hepatite C? - Cuidados a tomar 
161. O tratamento da hepatite C é altamente eficaz em idosos 
162. Após a cura a regressão da fibrose é igual em mono-infectados e 

nos co-infectados HIV / HCV? 
163. URGENTE - Medicamento falso - Sofosbuvir + Ledipasvir 
164. Boa notícia - Já estão chegando a Brasília os medicamentos da 

nova compra! 
165. Novo medicamento para tratamento da hepatite C 
166. Paciente com cirrose que cura a hepatite C pode beber? 
167. Falando da Hepatite B 
168. A cura da hepatite C reduz a fadiga 
169. Resultados da fase 2-a para tratamento em 6 ou 8 semanas da 

hepatite C 
170. Novas dificuldades para conseguir saúde via judicial 
171. O paciente não está doente. O paciente tem uma doença 
172. Resposta Paulista Frente às DST/Aids: da Prevenção à Cura 
173. Consulta Pública para introduzir mais um medicamento para 

tratamento da hepatite C no SUS - Você deve participar! 
174. Inventor do sofosbuvir recebe o maior prêmio da medicina 
175. Você está destinado a desenvolver gordura no fígado? 
176. Efeito do exercício sobre o desenvolvimento da gordura no fígado 

e a resolução de fígado gorduroso existente 
177. Os novos tratamentos da hepatite C podem "despertar" a hepatite 

B - Consenso da AASLD 
178. O Orçamento da saúde na Espanha está caindo. O motivo: A 

hepatite C 
179. BOA NOTÍCIA - Já começou a nova distribuição dos 

medicamentos 
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180. XXIV Congresso da Associação Latino-Americana para o Estudo 
do Fígado (ALEH) 

181. Judicialização da Saúde - Fatos e Dados da Realidade Brasileira 
182. Qual a possibilidade de cura com os novos medicamentos para 

hepatite C? - ALEH 2016  
183. Cuidando dos problemas digestivos durante o tratamento da 

hepatite C 
184. Situação dos novos medicamentos para tratamento da hepatite C 

na América Latina 
185. Egito diz que em 2020 acabam com o com o vírus da hepatite C 
186. Repasse de recurso para municípios estará vinculado a um novo 

prontuário eletrônico 
187. Nova pesquisa A VOZ DO PACIENTE 
188. Consumir queijo pode ajudar o fígado? 
189. Ervas e suplementos dietéticos ligados a danos no fígado 
190. A hepatite C pode provocar alterações na forma do corpo 
191. Distribuição de 9.725 tratamentos para hepatite C em outubro de 

2016 
192. Diagnosticados com hepatite C no Brasil. Qual é a realidade? 
193. Prevenção do câncer de fígado pela vacina da hepatite B 
194. No Canadá é difícil conseguir tratamento para hepatite C 
195. Podem os novos medicamentos livres de interferon reativar o 

herpes? 
196. Atualização de informações na hepatite B 
197. Segurança e eficácia do tratamento do genótipo 1 da hepatite C 

com sofosbuvir e daclatasvir - Resultados na vida real 
198. Associações de pacientes com hepatite homenageiam o Ministro 

da Saúde  
199. Os novos medicamentos livres de interferon respondem igual em 

brancos, negros, hispânicos ou asiáticos? 
200. Pacientes com crioglobulinemia apresentam alta possibilidade de 

cura da hepatite C 
201. AASLD 2016 - Começa o maior congresso de fígado do mundo 
202. Primeiros comentários do AASLD 2016 
203. A alimentação é o caminho para um fígado saudável - AASLD 

2016 
204. O aparecimento de câncer no fígado após o tratamento da 

hepatite C é raro de acontecer - AASLD 2016 
205. Especialistas não são mais necessários para tratar a hepatite C - 

AASLD 2016 
206. Está chegando um medicamento para quem não teve sucesso 

com o tratamento com os medicamentos livres de interferon - AASLD 
2016 

207. FDA aprova "VEMLIDY" para tratamento da hepatite B 
208. É possível tratar a hepatite C em apenas 4 semanas? - AASLD 

2016 
209. Resultados na vida real no tratamento da co-infecção HIV/HCV - 

AASLD 2016 
210. Atualização dos protocolos e consensos para tratamento da 

hepatite C 
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211. Cuidado com as interações medicamentosas durante o tratamento 
da hepatite C! 

212. Novo estudo de genética mostra que a cirrose causada pela 
gordura no fígado pode ser hereditária - AASLD 2016 

213. O tratamento da hepatite C com sofosbuvir em pacientes com 
doença mental é seguro 

214. A cura da hepatite C provoca aumento de peso e da gordura no 
fígado - AASLD 2016 

215. Hepatite E: um vírus negligenciado 
216. Publicado o novo Protocolo de Tratamento da Hepatite B no SUS 
217. CONITEC Aprova Incorporação pelo SUS do Medicamento da 

AbbVie para Hepatite C 
218. Solicitado registro de mais um medicamento para hepatite C no 

FDA 
219. O que significa a cura da hepatite C? 
220. Exercícios simples durante 24 semanas diminuem a gordura no 

fígado, as transaminases e a resistência a insulina - AASLD 2016 
221. Diabetes é um fator de risco para ganho de peso após a cura da 

hepatite C - AASLD 2016 
222. Distribuída a 5ª remessa dos medicamentos para tratamento da 

hepatite  
223. 2016, um ano bom para as hepatites  

 

 
Carlos Varaldo 

Grupo Otimismo 
hepato@hepato.com  

www.hepato.com  
  
  

O Grupo Otimismo e afiliado a AIGA - ALIANÇA INDEPENDENTE DOS GRUPOS DE APOIO 

mailto:hepato@hepato.com
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