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Porto acolhe encontro científico à procura de mais inclusão:

A saúde do fígado, populações 
vulneráveis e a inclusão

Numa organização do GIHEP Porto Training Center e com o apoio do 
Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de São João e da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, decorreu no dia 22 
de fevereiro, no Palácio do Freixo, no Porto, o encontro científico A 
saúde do fígado, populações vulneráveis e a inclusão. O evento, cujo 
grande impulsionador foi Guilherme Macedo, Diretor do Serviço de 
Gastrenterologia do Centro Hospitalar de São João, contou com diver-
sos especialistas, decisores políticos e activistas nas temáticas em 
discussão e foi dividido em painéis subordinados a temas como A saú-
de do fígado como veículo de inclusão, Populações vulneráveis: o Ho-
mem e a sua circunstância, Verdade, culpa, vergonha e medo – metá-
foras das doenças do fígado, Profissionalismo médico e o ser-se in-
clusivo, Factos e fantasias sobre Hepatite C: o Caso Português e um 
debate final sobre o que estamos realmente dispostos a fazer para 
sermos inclusivos.
Dependências esteve presente no encontro, onde recolheu o depoi-
mento de Guilherme Macedo, entrevistando ainda o membro da 
CASO, Rui Coimbra e o deputado Ricardo Baptista Leite.

Guilherme Macedo, Director do Serviço de 
Gastrenterologia do Centro Hospitalar de S. João

Temos reiteradamente afirmado nos últimos anos que ser-se inclusivo 
tornou-se uma expressão da moda que quase banaliza a nobreza do 
conceito. Mas, de facto, ser-se inclusivo, é algo bem mais desafiador: 
representa um estadio mental e comportamental muito exigente, que 
implica estar apto a pretender derrubar barreiras, de natureza cultural, 
social, administrativa ou económica. Significa sermos chamados a 
construir sociedades mais participantes, responsáveis, soldarias e 
cooperantes. Significa desenvolvermos capacidade empática, o nobre 
sentimento de respeito, cidadania, tolerância e dignidade. Representa 
ser capaz de sublimar o Eu para acolher o Outro. E o Eu, que se 
transcende para integrar o Outro, pode ser o profissional de saúde, a 
instituição de saúde ou até o próprio...Serviço Nacional de Saúde. O 
SNS é um instrumento historicamente consensual, de promoção de 
saúde e bem-estar, de produção de riqueza e de coesão social. No 
nosso país. Mas entre uma visão mercantilista da sua função e uma 

postura de invulgar dedicação, brio e labor dos seus profissionais, o 
movimento pendular do SNS tem vindo cada vez mais a perder vigor e 
fulgor, em virtude do propalado e obvio subfinanciamento crónico, 
cada vez mais nitidamente constritivo, anacrónico e castrador, por es-
tar totalmente desajustado às novas exigências e imperativos clínicos, 
técnicos e sociais. Há muito debate e enfoque verbalizado sobre os 
Cuidados de Saúde Primários, ou sobre os Cuidados Continuados, 
mas um significativo silencio ou embotamento cognitivo sobre os Cui-
dados Hospitalares, onde continuamos a dispor dos maiores expoen-
tes científicos, humanos, assistenciais e académicos, que podem  
contribuir decisivamente para dar o golpe de asa tendo em vista a Me-
dicina de excelência, equitativa e solidária que todos procuramos.  
Não os podemos desperdiçar. 
Solidariedade é, pois, o conceito unificador da Inclusão. É um concei-
to muito forte, cuja omnipresença frequentemente anunciada, tende 
muitas vezes a vulgarizar e a reduzir a dimensão da sua importância 
na relação triangular básica que se estabelece entre o Prestador de 
Cuidados de Saúde, o Doente e a Instituição Prestadora de Cuidados 
(o verdadeiro palco de acção e de oportunidade humanizada)
Ser-se solidário significa ter uma motivação de compromisso, significa 
compreender a dimensão e o relevo do papel individual numa malha 
social com que todos somos compelidos a interagir, significa também 
ser-se acometido duma matriz de valores que nos remete para o ou-
tro, numa logica de proximidade e beneficência. A solidariedade expri-
me assim, indubitavelmente, uma visceral natureza de quem pratica 
Medicina clínica, de quem a ensina e quem no seu universo, investi-
ga. É o que subjaz ao conceito da Relação Medico-Doente como Pa-
trimónio Imaterial da Humanidade da Unesco, que em boa hora a nos-
sa Ordem dos Médicos patrocina
Solidariedade é bem mais abrangente e mais profunda do que carida-
de e   compaixão, nobres demonstrações de empatia e de preocupa-
ção pelo outro. Ela representa sobretudo, um movimento e uma dinâ-
mica interior, de indivíduos e de instituições, não correspondendo as-
sim, exclusiva e estaticamente, a uma unilateral predisposição de 
beatitude, mas antes  a uma reciproca e intuitiva assunção de igualda-
de,  a uma antecipação de equidade e de interdependência relacio-
nal… Implica saber reconhecer desde o drama envergonhado do ál-
cool até ao desafiar as convenções e barreiras administrativas para 
tratar todos os indivíduos com Hepatite C
Nos tempos actuais, em que a discussão  da tal relação triangular bá-
sica arrisca estar excessivamente focada na dimensão económica 
desse dialogo tripartido, aumenta a responsabilidade de todos os 
prestadores de cuidados de saúde  para reajustar o fluxo  comunica-
cional, criando sinergias que façam a prevenção de iniciativas exclusi-
vas  de quem cuida, que façam a profilaxia de eventuais  imposições 
de quem é cuidado, e que promovam a razoabilidade  e humanidade 
das instituições, de forma  a que seja possível equacionar com Solida-
riedade, todas as consequências afectivas, económicas e culturais 
das opções que assumimos. 
As populações que exprimem vulnerabilidade na Saúde sofrem de 
factores específicos a que não nos podemos alhear. Esses factores 
de vulnerabilidade como a pobreza, o género, a etnicidade, migração, 
exclusão social, estigmatização, obrigam a um combate sem tréguas, 
e aqui entra o investimento colectivo na educação de qualidade trans-
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formando-a em cidadania activa e empreendedora sempre visível e 
sensível onde se exerce educação: em casa, na faculdade, no hospi-
tal.
No entanto, nada substitui adequadamente os muros da indiferença, 
ou a soberba normativa, ou a ausência de reflexão colectiva, ou ainda 
as decisões baseadas não na evidencia mas no Excel,  nada substitui 
toda esta tecnocracia se não houver uma visão humanizada, preocu-
pada com os destinos individuais, comprometida com uma perspecti-
va holística da antropologia e sociologia dos novos tempos. Esse fré-
mito de a todos servir bem sem olhar a quem, está nos genes da Me-
dicina.
Na área da saúde Digestiva, e em particular na Saúde do Fígado, o 
imperativo da Qualidade e da exigência técnica, para ser traduzível e 
disponível para todos, obriga a um tremendo esforço comunicacional 
entre todos os protagonistas, sobretudo na arena engalanada das de-
cisões: Médicos, Tutela, Indústria Farmacêutica.
No nosso léxico, selecionar para tratar deverá querer dizer “estar apto 
a incluir” e não “ter argumentos para excluir”. Não quer dizer estar en-
trincheirado em posições irredutíveis insustentáveis e inconsequen-
tes, mas sim proactivamente criar oportunidades e pontes de acesso 
agilizado. A Inclusão não pode ser uma miragem ou apenas uma aspi-
ração romântica sem ser um alvo operacional. A inclusão não se de-
creta – vivencia-se. Por vezes, esses decretos aparente ou farisaica-
mente proinclusivos, promovem no terreno mais iniquidade e nichos 
de exclusão. A Inclusão tem de ser um sobressalto ético permanente, 
e que permite juntar, como o faremos hoje, decisores políticos, insti-
tuições eclesiásticas, realidades hospitalares, universitárias, desporti-
vas, mediáticas, culturais.
A Hepatite C é ainda um grande desafio em Portugal. Não está tudo 
dito sobre hepatite C. Há muito caminho a percorrer se queremos ver-
dadeiramente contribuir para a sua eliminação. Ela própria tem consti-
tuído uma permanente provocação à nossa capacidade de sermos in-
clusivos. Desde os momentos em que as novas terapêuticas se reve-
laram como “tecnologia disruptiva”, até à falsa e perigosa paz que se 
enraizou (sobretudo entre os decisores políticos) como se estivesse 
tudo resolvido. Não está.  Não sabemos onde estão os 30 a 50 mil in-
fectados no nosso país. Adivinhamos os nichos problemáticos, mas 
falhamos a identificação e, portanto, o tratamento da outra maioria si-
lenciosa. Ainda não se adoptou a estratégia americana de testar siste-
maticamente os grupos de risco e os baby boomers. Porque recusa-
mos ainda admitir como proposta desafiadora a irónica tradução lusa 
do summer of love, do flower power e da guerra do Vietnam pela pri-
mavera de abril, pela Revolução dos Cravos ou pela Guerra do Ultra-
mar, verdadeiras razoes históricas e culturais para este problema en-
tre nós?  
Dum decreto ao acto, há uma miríade de potenciais bloqueios que te-
mos de ser capazes de adivinhar e ultrapassar. O envelope financeiro 
que o estado devia dotar o SNS para tratar, curar e eliminar a hepatite 
C, durante 5 anos, é 10 vezes inferior ao que já costuma dotar, ano a 

ano, ao longo de muitos anos para tratar a infeção VIH. Afinal, onde 
está a discriminação?
 É esta abrangência e este papel catalisador de discussão que um 
Serviço Clínico, de Gastrenterologia e Hepatologia num Hospital Cen-
tral e Universitário deve assumir: para ser plataforma de conhecimen-
to, pretexto de encruzilhada de saberes e emoções, para tornar-se ele 
próprio um parceiro vivo e interactuante nessa absoluta demanda de 
intervenção cívica. Esse é o espaço que o Serviço clínico dentro do 
SNS deve ocupar pela sua cultura e humanismo, gerador de acrésci-
mo de responsabilidade cívica e exigência ética suplementar
Sejam pois bem vindos a esta nova dimensão e apelo por um Roteiro 
pela Inclusão, onde os médicos, outros profissionais de saúde e as 
suas instituições possam encontrar  mais um desafio sublime que dá  
razão à  sua existência 

Rui Coimbra, CASO

Como percepciona a CASO a realidade atual dos consumos pro-
blemáticos?
Em termos de intensidade, continuamos a ter os consumos num pano-
rama igual ou maior do que os que tínhamos nos anos 90. Não temos 
é o número, mas as condições em que encontramos as pessoas nos 
bairros e outros locais problemáticos são infelizmente iguais ou piores 
do que as que encontrávamos.

É a essa população que se refere quando utiliza a designação po-
pulação oculta?
Sim, a população oculta ou populações de difícil acesso… As pessoas 
têm que se esconder porque não há espaços onde se possa fazer o 
consumo de forma protegida e restam-lhes ruínas, sítios completa-
mente insalubres onde estão a fazer os seus consumos e, a cada mi-
nuto que passa, corremos o risco de não sei quantos contágios. Não 
estar a conseguir levar os serviços a esses locais ou encontrar uma 
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forma de levar essas pessoas aos serviços significa hipotecar um in-
vestimento feito até agora, que foi enorme.

Quando falamos nesses consumos problemáticos, apesar de 
poucos, subiram e o número de overdoses também aumentou… 
A que se deverá?
Penso que é significativo e se deve a vários fatores: envelhecimento 
da população utilizadora, policonsumo e, nas situações mais deses-
truturadas, o consumo solitário… As pessoas morrem sozinhas, dei-
xam de ter rede.

Surgiu hoje no país uma nova resposta, a naloxona nasal, destinada a 
evitar overdoses… será uma boa ferramenta para distribuir pelas 
ONG e outras estruturas de proximidade?
Sim, é. E entre as pessoas que usam drogas. As pessoas que estão 
mais próximas das que usam drogas são os outros utilizadores que, 
com pequenas formações e a naloxona acessível, poderia evitar mui-
tos casos. Acresce que a naloxona só pode ser usada para isso e não 
serve para mais nada. Em suma, famílias, utilizadores em primeira li-
nha e as equipas que estão na rua e igualmente na primeira linha já 
deviam ter esta ferramenta há muito tempo.

Foi possível perceber, a partir da sua comunicação, que ainda 
persiste muito estigma que se afigura como uma barreira à inclu-
são desta população…
Embora vivamos num dos melhores países, com uma das melhores 
políticas, o que dilui um pouco o estigma, juntamente com um certo 
deixar andar desde que não se invada o meu “quintal”, a verdade é 
que continuamos a ter casos de recusas de entradas em tratamento 
por parte de médicos a quem diz que faz consumos de vez em quando 
de cocaína… Portanto, temos aqui indícios, nos próprios serviços, de 
que há uma exclusão e descriminação, nomeadamente em casos em 
que até seria importante acabar com o grupo potenciador de contágio 
e até serem os primeiros a tratar.

Na sua comunicação, também mencionou a existência de um re-
gime proibicionista, ainda que ninguém vá preso em Portugal por 
consumir…
Está enganado! 732 pessoas foram condenadas pelo crime de consu-
mo no ano 2017. Desde 2008, em que há um caso de condenação por 
consumo, que vai a Supremo e existe a confirmação da condenação, 
há juízes que condenam e outros que não.

Quer dizer que há juízes que não estão a cumprir a lei?
Nós não temos o mecanismo da jurisprudência e, como tal, há juízes que 
decidem de uma forma e outros de outra em relação a casos que têm o 
mesmo perfil. Temos uma política com um desenho fantástico que, a ser 
investida de forma consistente, pode criar um registo coerente da nossa 
abordagem às drogas e estamos a deitar fora 40 anos de especialização.

Ricardo Baptista Leite,  
Deputado e Presidente da UNITE

Vem hoje falar-nos sobre factos e fantasias sobre a Hepatite C em 
Portugal… O que pretende em concreto comunicar?
Foi um desafio que me foi feito e, embora não seja da minha auto-
ria, parece-me feliz, na medida em que conseguimos, em Portugal, 
dar um salto e até fomos vanguardistas, em comparação com a 
maioria dos países europeus no acesso universal à terapêutica da 
Hepatite C com os DAA’s. Mas, na realidade, depois dos primeiros 
dois anos, em que houve claramente uma mobilização do SNS para 
detectar, diagnosticar e curar milhares de doentes por esse país 
fora, estagnámos. O facto é que estivemos na linha da frente e es-
tamos a perder terreno. A fantasia é a ideia que, muitas vezes, nos 
querem fazer passar, que está resolvido. A verdade é que somos 
todos, de certo modo, culpados pela nossa complacência, por acre-
ditarmos que o facto de haver acesso à terapêutica é suficiente 
para se eliminar a Hepatite C em Portugal. Para eliminarmos a He-
patite C, temos que trabalhar em toda a cascata da infeção, o que 
implica trabalharmos do ponto de vista da prevenção de forma mais 
eficaz, incluindo em subgrupos específicos. Por exemplo, a ausên-
cia de políticas de redução de danos em contexto prisional conti-
nua a ser um grave problema do nosso sistema; temos a questão 
de, entre o diagnóstico e o acesso à terapêutica termos ainda um 
caminho demasiado longo, eventualmente com exames comple-
mentares a mais e com exigências de idas ao médico especialista, 
quando vemos, por exemplo, que na Austrália e noutros países o 
médico de família já pode prescrever e iniciar a terapêutica. E uma 
vez que estamos a entrar na era de tratamento tangenotípico, po-
demos tratar sem ter que fazer avaliações muito aprofundadas, 
adoptando uma política não apenas de procurar curar caso a caso 
mas de eliminação na comunidade. 
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Deputado, médico, autarca, activista… Sobra-lhe tempo para en-
contrar formas de tratar os doentes fora dos hospitais?
(Risos)… Como imagina, com essas valências, mais a academia, o 
tempo para a clínica ficou para trás e, portanto, hoje cumpro a mi-
nha missão de médico de outra forma e creio que é uma vantagem 
ter tido a experiência de clínico no ativo e de ter a experiência polí-
tica e académica que tenho porque é a conjugação dessas várias 
realidades que me permite ter uma visão ampla e contribuir na 
construção de soluções e de pontes. De facto, particularmente hoje 
em dia, vivemos um ambiente muito crispado no nosso país, em 
que do ponto de vista ideológico e político há uma tentação de ra-
dicalizarmos posições. E creio que os cientistas e os médicos, por 
terem uma visão centrada na pessoa e compreenderem que, antes 
e depois da ideologia tem que estar a pessoa, podem ter uma abor-
dagem mais humanizada e orientada para o resultado final que pre-
tendemos, que é a eliminação da doença da comunidade e do tra-
tamento caso a caso de cada um dos nossos doentes. Tivemos re-
centemente um exemplo muito prático disto mesmo no parlamento: 
ainda no último orçamento de estado, houve uma proposta do Blo-
co de Esquerda para alargar a comparticipação dos programas de 
redução de danos para os 100% pelo Estado e foi possível garantir 
o nosso voto favorável (PSD), ultrapassando as barreiras partidá-
rias para encontrar soluções concretas. Creio que o país precisa 
cada vez mais dessas pontes.

Será a eliminação da Hepatite C uma missão impossível?
Não, pelo contrário! Já temos 12 países, identificados pela OMS, 
que já demonstraram que irão atingir a eliminação antes de 2030 e, 
na Universidade Católica, onde lecciono, desenvolvemos uma apli-
cação, o Let’s End Hep C, que nos permite perceber rapidamente 
que, aplicando algumas mudanças nas políticas atualmente em 
curso em Portugal, sobretudo em termos de prevenção, de testes e 
diagnóstico e continuando a assegurar o acesso universal, a elimi-
nação é possível em Portugal até 2025-2026. Neste momento, é 
uma questão de determinação política e essa será a última parte 
da minha intervenção, apelando a que todos nós, independente-
mente da nossa função, assumamos uma quota parte dessa res-
ponsabilidade. E voltarmos a reencontrar aquela determinação que 
tivemos em 2014, para agora acabarmos o trabalho que coletiva-
mente iniciámos.

O que faltará então fazer?
A primeira coisa que o país tem que assumir é que, depois de ter 
gasto milhões de euros na cura de quase 12 mil doentes, isso não 
poderá ser em vão. Tem que ser um investimento para o futuro, 
para contribuir para acabarmos de vez com esta doença no nosso 
país. E essa eliminação é possível. Para isso, temos que apostar 
na prevenção, o que implica que as pessoas percebam que a doen-
ça existe, precisamos de políticas de redução de danos, nomeada-

mente continuando a investir nos programas de baixo limiar de me-
tadona e nos programas de troca de seringas, cortando riscos de 
reinfecção na comunidade, para além das políticas de dissuasão 
que o SICAD tem vindo a implementar ao longo dos anos. Depois, 
temos que ter uma visão muito particular nas subpopulações de 
maior prevalência, como o contexto prisional. E simplificar, avan-
çando para o chamado test and treat, curar em oito semanas e se-
guir para o próximo. Isto implica que as ONG, os médicos de famí-
lia, todos aqueles que estão próximos das pessoas possam testar e 
iniciar o tratamento o mais rapidamente possível. Mas temos ainda 
enormes barreiras. Já vimos que, quando os profissionais de saúde 
se juntam com os políticos e os doentes, nesse triângulo mágico, 
conseguem mudar o mundo. É preciso continuar a alimentar esta 
união entre sociedade civil e poder político para podermos conti-
nuar a proceder com esta transformação. Cada vez que nos afasta-
mos, verificamos que a sociedade não evolui porque o poder políti-
co acaba por ficar demasiado distante da realidade e por legislar 
pensando em realidades que não correspondem à realidade das 
pessoas e estas sentem-se desligadas da política e desmotivam-
-se. Há dois anos, fundei a Unite, uma rede global de parlamenta-
res vocacionados a eliminar as doenças infecciosas do planeta, 
sob o chapéu dos objetivos de desenvolvimento sustentável das 
Nações Unidas. Pretendemos, fomentar a partilha de boas práticas 
legislativas e políticas, criar sensibilização para estas problemáti-
cas e fomentar a ligação entre a sociedade civil e o poder político. 
Portugal, pela sua história, pela força da sua sociedade civil e até 
pela sua dimensão, tem todas as condições para poder continuar a 
ser um exemplo. Hoje, somos uma referência mundial quando fala-
mos em políticas de drogas, em descriminalização e dissuasão, fo-
mos um exemplo quando avançámos para o acesso universal ao 
tratamento da Hepatite C e temos tudo para podermos estar na li-
nha da frente para acabar com a Hepatite C.


