Folheto informativo Committed to Cure
O que é o Committed to Cure?
Committed to Cure é uma nova iniciativa europeia que apoia um futuro sem hepatite C, aumentando a
sensibilização para a doença, destacando a importância da cura e o motivo pelo qual é relevante.
Liderado por uma coligação de especialistas, a iniciativa pretende alcançar dois objetivos principais:
 Criar uma comunidade de apoio à cura da hepatite C, através da partilha de histórias reais de
pessoas que vivem com a hepatite C
 Apoiar pessoas afetadas pela hepatite C com informação pedagógica de elevada qualidade e
ferramentas práticas
Committed to Cure homenageia as pessoas e famílias que vivem com a hepatite C, os profissionais de
saúde que cuidam delas e a ciência que fez com que a cura fosse uma realidade.
Quem está envolvido no Committed to Cure?
Committed to Cure é uma iniciativa liderada por uma coligação dedicada de especialistas, um grupo de
profissionais de saúde e representantes de doentes na Europa. A coligação trabalha em conjunto e com
o secretariado do projeto, para aumentar a sensibilização para esta doença que é caracterizada pelo
estigma, dando início a um movimento que promove o apoio através da visibilidade e destaca o alívio
alcançado com a cura.
Porque devo envolver-me?
Pela primeira vez, podemos imaginar um futuro onde a hepatite C fará parte do passado e pode ser
parte desta iniciativa fazendo um “compromisso” com a cura.
Ao fazer um “compromisso” com a cura , irá ajudar a aumentar a sensibilização para a doença,
incentivar o desaparecimento do estigma e inspirar outras pessoas a partilhar as suas histórias sobre a
hepatite C, num momento em que é finalmente possível um futuro sem hepatite C.
Como participo?
Em primeiro lugar, aceda ao Website Committed to Cure para demonstrar o seu apoio no Mural de
Cura, partilhando um "C" para a Cura. Pode ser uma fotografia de uma placa de rua, uma peça de arte
original, palavras que contam uma história em forma de "C" ou até mesmo uma "selfie" com a letra "C".
Em segundo lugar, contribua para o nosso arquivo de histórias. Faça um vídeo sobre as suas
experiências pessoais com a hepatite C e o que a cura significa para si.
Se publicar no seu perfil nas redes sociais, certifique-se de que usa o hashtag #CisforCure. As
publicações que usam o hashtag no Facebook, Instagram ou Twitter podem ser novamente publicados
no website Committed to Cure e nos canais de redes sociais.


O que todos podem fazer – Mudar a forma como falamos sobre esta doença e ajudar-nos a criar
uma comunidade que vai informar o mundo que o C vem de Cura. Encontre um "C", tire uma
fotografia e publique-a nas suas redes sociais usando o hashtag #CisforCure. Iremos recolher as

imagens no Website Committed to Cure. Pode também ouvir as histórias das pessoas afetadas
pela hepatite C em www.committedtocure.org.





As pessoas que vivem com a hepatite C e os cuidadores – Partilhe uma história pessoal
carregando um vídeo sobre o significado que a cura tem para si
Médicos e enfermeiros – É a convivência com pessoas que vivem com a hepatite C que torna
todo este movimento possível. Ao falar sobre o Committed to Cure com os doentes, o que foi
um diagnóstico devastador torna-se um problema mais acessível de se resolver – um problema
que tem uma comunidade e também uma cura
Decisores políticos – Faça com que a hepatite C seja parte do passado ao mostrar apoio aos
planos de acesso ao tratamento da Hepatite C

Quem pode participar?
Todos podem fazer um “compromisso” com a cura , desde doentes ao público em geral, a médicos,
cuidadores e decisores políticos. Todos podem apoiar um futuro sem hepatite C da sua própria forma e
isso começa aqui: www.committedtocure.org
Conheça a coligação Committed to Cure
Tove Frisch (Suécia) é uma defensora na Riksföreningen Hepatit C em Estocolmo, que está a trabalhar
para garantir que as pessoas com hepatite C têm acesso aos melhores tratamentos. Está atualmente a
trabalhar no Plano de Ação Nacional sobre a hepatite C na Suécia, bem como a trabalhar para
estabelecer contactos e redes internacionais.
George Kalamitsis (Grécia) é membro fundador e presidente da associação helénica de doentes
hepáticos "Prometheus", que tem como objetivo permitir que todos os doentes com doenças hepáticas
sejam diagnosticados a tempo, sejam tratados com respeito e tenham acesso igual às melhores práticas
de cuidados de saúde.
Dra. Ana Cláudia Miranda (Portugal) é especializada em doenças infecciosas no Hospital Egas Moniz em
Lisboa. Está envolvida nos cuidados médicos de doentes com VHC ou co-infetados com VHC/VIH, bem
como na realização de elastografia em tempo real, que é uma técnica que permite que os médicos
avaliem a progressão de fibrose no fígado.
Dr. Antonio Olveira (Espanha) é um médico no Serviço de Gastroenterologia no Hospital Universitário
"La Paz" em Madrid. Participa na realização de ensaios clínicos importantes de novas terapêuticas para
pessoas com hepatite C, hepatite B e cancro do fígado.
Dra. Gloria Taliani (Itália) é professora de doenças infecciosas e diretora da Escola de Medicina Tropical
na Universidade Sapienza de Roma. A investigação que tem realizado sobre a hepatite B inclui a
caracterização de tipos diferentes de vírus e identificação de fatores envolvidos na resistência ao
tratamento.
Dr. Karsten Wursthorn (Alemanha) é um médico e docente no Instituto para Medicina Interdisciplinar
IFI em Hamburgo, que se especializa em medicina interna e gastroenterologia. Realizou investigação na
hepatite B e é investigador em ensaios clínicos para doenças infecciosas, incluindo hepatite B e C.

De onde vem o apoio à Committed to Cure?
A iniciativa Committed to Cure e o seu Website são financiados pela Gilead Sciences Europe Ltd. A
Gilead Sciences Europe Ltd. não contribuiu para o conteúdo deste Website nem para quaisquer outros
materiais da iniciativa.
O apoio adicional de possíveis patrocinadores e as opiniões da comunidade são bem-vindos. As partes
interessadas podem contactar-nos para info@committedtocure.org

