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Isabel Pedroto, Presidente da APEF, à margem do Congresso Português de Hepatologia 2017:

“Temos um serviço nacional 
de saúde fora de série”

A cidade do Porto foi a escolhida pela Associação Portuguesa 
para o Estudo do Fígado, entre o dia 30 de Março e 1 de Abril, 
para a realização do Congresso Português de Hepatologia 2017, 
um amplo fórum de debate clínico que reuniu centenas de espe-
cialistas e que serviu ainda para a realização da 20ª Reunião 
Anual da APEF. Entre os principais temas abordados estiveram os 
factores de risco de doença hepática em Portugal, a hepatite B, a 
hepatite auto-imune, a encefalopatia hepática, a colangite biliar 
primária e os diálogos multidisciplinares na abordagem da doença 
hepática.

Dependências marcou presença no evento e entrevistou Isa-
bel Pedroto, Presidente da APEF, Jorge Tavares, enfermeiro do 
Estabelecimento Prisional do Porto e o cirurgião Eduardo Barroso.

ISABEL PEDROTO, 
PRESIDENTE DA APEF

“Temos 
também que 
fazer prevenção 
destinada
aos jovens que 
consomem 
álcool”

Que objectivos mediaram a realização deste congresso?
Isabel Pedroto (IP) – Este Congresso Português de Hepato-

logia, à semelhança dos anteriores, elege como objectivos a for-
mação, a partilha do conhecimento, trazer os jovens para a Hepa-
tologia – de facto, temos este ano uma assistência muito jovem, o 
que é extremamente positivo face ao hiato de geração que consta-
távamos ao longo dos anos e que nos preocupava, sendo de real-
çar esta apetência cada vez maior pela Hepatologia – e discutir-
mos estes problemas do dia-a-dia, a gestão dos nossos doentes, 
os factores de risco para a doença hepática… Tem-se falado mui-
to dos vírus da Hepatite C e B mas as pessoas esquecem-se que, 
em Portugal, há muito álcool, a obesidade é um problema em 
crescendo em toda a parte do mundo e, por isso, pretendemos fa-
zer um alerta para todos os agressores do fígado, de uma forma 
didáctica, com esta partilha informal que se vê, de diálogo e de ex-
periências.

Que temas destacaria no âmbito do programa científico?
IP – Tivemos temas importantes, como o carcinoma hepatocelu-

lar, o cancro do fígado, que sabemos que será um problema em cres-
cendo até pelo menos 2030, em Portugal, uma vez que temos facto-

res que conduzem, nomeadamente o vírus da Hepatite C. É verdade 
que já estamos a tratar os doentes mas em relação a alguns deles já 
o estamos a fazer tardiamente, o que significa que curaremos o vírus 
mas o fígado manter-se-á doente. Significa que são doentes que ain-
da poderão vir a desenvolver carcinoma hepatocelular. Voltando aos 
temas, falámos igualmente em estratégias preventivas para a doença 
do fígado, nomeadamente a cirrose, principal percursora do cancro 
do fígado, os agressores hepáticos, como o álcool, os vírus, a obesi-
dade, a diabetes, o fígado gordo, a Hepatite B e uma mesa que creio 
que será muito interessante sobre o diálogo multidisciplinar, ou seja, 
o fígado a falar com os outros órgãos, como o coração, o rim, o neu-
rologista… Isto também para mostrar que a Hepatologia não é exclu-
siva dos hepatologistas nem dos gastrenterologistas. A nossa prática 
é clínica e, como tal, falamos com todos os colegas, com todas as es-
pecialidades e essa multidisciplinaridade tem que ser também trazida 
para os eventos científicos, não se resumindo aos corredores do hos-
pital.

Apesar de uma nova aura ter surgido recentemente no tra-
tamento da Hepatite C, os especialistas portugueses con-
tinuam a defender e a reclamar a concepção de um plano 
nacional para as hepatites… Em que medida seria mais 
pertinente a criação de um plano nacional para a saúde 
do fígado?
IP – Se consultar o site da APEF constata que, quando assumi 

a direcção um dos objectivos que elegi foi a consagração do Dia 
Nacional do Fígado… Houve alguns contactos políticos nesse 
sentido mas, entretanto, as alterações políticas não nos permiti-
ram levar avante esse projecto, que penso que virá ainda a ser 
concretizado. Não considerando o fígado mais importante do que 
os outros órgãos, relembro que existe o Dia Nacional da Diabetes, 
o Dia do Coração, o Dia do AVC… No caso do Dia do Fígado, 
creio que serviria para alertar e sensibilizar as pessoas para esses 
agressores. Obviamente, por aí passaríamos medidas de preven-
ção das hepatites, do consumo de álcool, da diabetes, da obesida-
de e de outros problemas. Sendo óbvio que temos que tratar 
quem está doente, temos também que fazer prevenção destinada 
aos jovens que consomem álcool… Temos que fazer basicamente 
tudo ao mesmo tempo, em diferentes patamares… Creio que será 
uma missão da próxima direcção da APEF.

Como avalia o estado da arte da Hepatologia em Portugal?
IP – Excelente! Portugal tem um SNS excelente, fora de série! 

Mesmo relativamente à Hepatite C, somos exemplares em todos 
os aspectos. Poderá falhar alguma organização aqui ou ali mas 
não é claramente ao nível da assistência médica. Portanto, a He-
patologia está à semelhança do que se passa no resto… Falta-
-nos tempo para escrevermos mais, para publicar mais, para mos-
trarmos lá fora o que fazemos cá dentro.
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“Os doentes 
têm sido todos 
rastreados e 
serão todos 
tratados”

Recordo um slide por si apresentado que demonstra que 
a esmagadora maioria dos doentes diagnosticados com 
VHC não era tratada… Porquê?
Jorge Tavares (JT) – Efectivamente, antigamente não eram 

tratados, até porque os tratamentos eram longos, difíceis e tinham 
muitos efeitos secundários, pelo que os doentes também não ade-
riam. Neste momento, com a nova gama de tratamentos, os doen-
tes têm sido todos rastreados e serão todos tratados. Neste mo-
mento, temos um programa piloto na cadeia de Custóias, no EP 
do Porto, que está a ser alargado para o EP feminino e que será 
provavelmente alargado a todas as outras cadeias.

Os reclusos são todos rastreados à entrada do sistema 
prisional português?
JT – Sim, são todos rastreados à entrada, tanto na parte clíni-

ca, com análises, como em infecciologia ou no estado mental.

Como classifica percentualmente aqueles que já entram 
com doenças infecciosas e os que as adquirem no interior 
do estabelecimento prisional?
JT – Penso que 99,9 por cento contraem fora do estabeleci-

mento, até porque houve uma grande mudança nos perfis de con-
sumo de drogas, passando a ser muito mais fumada do que injec-
tada. Por outro lado, deixou de ser predominantemente a heroína 
que, como eles dizem na brincadeira, é para os velhos, tendo sido 
substituída pela cocaína e por novas drogas, algumas das quais 
ainda nem conhecemos bem…

Em que medida se poderá afirmar que os doentes que es-
tão actualmente num estabelecimento prisional são “pri-

vilegiados”, uma vez que não existem praticamente carên-
cias ao nível das respostas?
JT – Se tomar como exemplo o EP do Porto, respondo-lhe cla-

ramente que sim… Contudo, penso que a maioria das cadeias 
grandes já têm equipas formadas, embora reduzidas, uma vez 
que a contenção financeira também chegou às cadeias. Quanto 
às pequenas cadeias, nomeadamente algumas regionais, não es-
tão tão bem situadas como nós. Agora, é verdade que o recluso 
que entra em Custóias e se quer tratar tem um grande acompa-
nhamento. Se considerarmos o estabelecimento prisional a casa 
dos reclusos, podemos afirmar que o médico vai às suas casas… 
Ora, eu pergunto quantos portugueses têm um médico que vai às 
suas casas…

No caso dos toxicodependentes, são assegurados a to-
dos os tratamentos de substituição e os programas de re-
dução de riscos?
JT – Sim, todos os que querem têm. Não existe qualquer limi-

tação, nem do tratamento VHC, nem da Sida nem da toxicodepen-
dência. Temos uma unidade livre de drogas, com capacidade para 
16 utentes, temos 153 em metadona, temos o grupo de abstinen-
tes, temos o Programa de Admissão a Reclusos Entrados Toxico-
dependentes, temos uma unidade residencial de risco…

EDUARDO BARROSO, 
CIRURGIÃO HEPÁTICO, 
HOSPITAL CURRY 
CABRAL

“É preciso 
aplicar as 
medidas no 
terreno”

Como avalia o Dr. Eduardo Barroso, um cirurgião, o esta-
do da arte em hepatologia em Portugal?
Eduardo Barroso (EB) – Antes de mais, esta sociedade de 

hepatologia é sobretudo uma sociedade médica que, aliás, tem 
uma presidente que adoro, bem como ex-presidentes com 
quem me dou muito bem mas que têm pelos cirurgiões hepáti-
cos aquela ideia que o meu pai, que era médico, comungava e 
que, basicamente, se resume a isto: “os cirurgiões servem para 
operar os doentes que nós mandamos para operar…” Tirando 
esta brincadeira, eu considero-me um hepatologista cirúrgico. 
Sou cirurgião e, como é óbvio não sei nem quero saber tratar 
as doenças virais do fígado nem as cirroses, a não ser quando 
eles mandam os doentes em estadio terminal para fazer o 
transplante. Mas estou muito ligado ao fígado também nas me-
tástases hepáticas, a que os hepatologistas não ligam nenhu-
ma. Só ligam ao tumor primitivo porque este aparece em fíga-
dos cirróticos e eles já tratam a cirrose e acham que o devem 
fazer… e se calhar bem… e devem tratar igualmente a neopla-
sia maligna. Dito isto, para não ofender ninguém, eu sou uma 
hepatologista de segunda. Os hepatologistas de primeira são 
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estes jovens e não jovens que se vêem aqui de quem sou aliás 
muito amigo, como sucede relativamente ao Rui Tato Marinho, 
ao Guilherme Macedo e ao Armando Carvalho. De qualquer 
modo, respondendo à sua questão, eu não sou, no domínio mé-
dico, a pessoa para lhe responder a isso. Posso dizer que te-
mos grandes hepatologistas – e não sou um homem de elogios 
fáceis -, presumo que também devem existir hepatologistas de 
quinta mas os que conheço são, de facto, de primeira, que tra-
tam as doenças médicas do fígado, sendo o seu maior boom as 
hepatites víricas, em conjunto com os infecciologistas. Muitas 
das doenças crónicas do fígado, quando chegam a um estadio 
terminal, mandam para os cirurgiões. Mas eu sou defensor de 
que devemos trabalhar em conjunto. Eu trabalho em conjunto 
com os hepatologistas. O maior avanço da Hepatologia moder-
na, nos últimos anos, depois do aparecimento do transplante 
como tratamento de rotina para as doenças crónicas terminais 
do fígado, sem outra alternativa terapêutica, foi este recente 
avanço brutal no tratamento da Hepatite C, como já tinha sido a 
vacina da Hepatite B há uns anos largos.

Há aqui coisas importantes no programa… Interessa-me um 
painel dedicado à profilaxia das doenças do fígado que considero 
que se faz combatendo certas dependências, sobretudo do álcool 
e das drogas e, agora, também com o tabaco de certa forma impli-
cado ou, se preferirmos, prevenindo comportamentos de risco.

Muitos dos pacientes que chegam à sua linha de interven-
ção terão certamente passados relacionados com depen-
dências…
EB – Sim, vírus C e álcool são 90 por cento das cirroses… A 

Hepatite B foi desaparecendo, o que é bom, embora a imigração 
tenha vindo a trazer alguns casos mas, felizmente, já não consti-
tuirá um problema de saúde pública.

Ao nível da referenciação para a cirurgia, já existem con-
dições para que todos os portugueses que precisem e te-
nham indicação terapêutica para o transplante ou para a 
recepção obtenham essa resposta?
EB – Não! Essa ideia dos centros de referência foi criada em 

2014 por Paulo Macedo e continuada pelo actual ministro da saú-
de mas tem que ser moralizada e levada a sério. Nalguns casos 
está a ser um verdadeiro embuste.

Porquê?
EB – Primeiro, porque aqueles que não são centros de refe-

rência continuam a fazer, impunemente, tratamentos de doen-
ças para as quais, havendo os centros de referência, deviam 
estar proibidos de fazer. Segundo, porque foram dadas compe-
tências a muitos centros de referência à última hora, para as 
quais não estavam habilitados. Portanto, houve declarações 
falsas e a atribuição de centros de referência nesta área hépa-
to-biliar a centros que não a mereciam. O que é muito grave 
porque a pior coisa que se pode fazer é uma lei útil e regras 
fundamentais de uma reestruturação hospitalar para um SNS 
moderno e que foi muito bem recebida por pessoas como eu, 
que lutam por isto há 30 anos que, depois, não são postas em 
prática, resultando em verdadeiros embustes e no descrédito. 
Sei que há hospitais que continuam a operar patologias malig-
nas do fígado e do pâncreas para as quais não estão habilita-
dos e a fazerem monstruosidades. Portanto, ou pomos ordem 

nisto ou então teremos a reforma completamente descredibili-
zada. E devo dizer que há uma grande vontade… para tal é 
preciso voltar ao espírito inicial do João Lobo Antunes e da ou-
tra comissão e aproveitar estes porque, se não se dá credibili-
dade à reforma, melhor teria sido não a terem feito. O meu cen-
tro já é há muitos anos um centro de referência na área do fíga-
do, sem que isso fosse proibido ou fosse ditado por lei e con-
fesso que não notei qualquer diferença a partir do momento em 
que fomos classificados como centro de referência. E isso é la-
mentável porque quem já encaminhava os doentes, mesmo 
sem ser obrigado mas por consciência e por pensar primeiro 
nos doentes, continua a encaminhar e aqueles que continuam a 
pensar nos seus egos e a tratar os doentes sem condições ou 
competência, continuam na mesma… É certo que mudou algu-
ma coisa mas não o suficiente. Paulo Macedo fez a reforma, 
fundamental para a Hepatologia moderna, e a escolha do Pro-
fessor João Lobo Antunes foi de mão cheia, Adalberto conti-
nuou mas não podemos ligar-nos apenas às partes folclóri-
cas… É preciso aplicar as medidas no terreno.

É possível avaliar taxas de sucesso a partir das cirurgias 
hépato-biliares realizadas em Portugal?
EB – Confesso que não sei muito bem o que quer dizer com 

isso mas… começaria por dizer que, relativamente ao nosso cen-
tro, existem dois níveis: existem outras doenças malignas do fíga-
do a que os hepatologistas não ligam, como as metástases. Eu, 
como hepatologista do fígado, ligo tanto ao tumor primário como 
ao secundário. E os oncologistas não largam da mão o tratamento 
antineoplásico maligno das metástases, assim como os hepatolo-
gistas não querem largar o tratamento antineoplásico maligno do 
hépato-carcinoma, com o argumento, para mim válido, de que são 
eles que sabem tratar a cirrose… Portanto, não é possível fazer 
uma avaliação desse género. Foi possível, neste longo período 
em que trabalho, perceber por exemplo que indicações por Hepa-
tite B para transplante quase desapareceram. E presumo que tal 
se irá notar para a Hepatite C daqui a 15 ou 20 anos. Creio que, 
em relação à Hepatologia, o país está dotado de grandes centros, 
quer no Norte, quer no Centro, quer no Sul, muito competentes. A 
Hepatologia moderna não pode prescindir do transplante. A título 
de exemplo, Santa Maria é uma das unidades mais importantes 
do país de Hepatologia e não tem a vertente de transplante… 
Nem tem que ter porque, ao lado, tem o Curry Cabral, com rela-
ções fantásticas e, quando acham que devem recorrer a nós, fa-
zem-no. As unidades de Hepatologia não têm que ter todas trans-
plantes… Têm é que estar afiliadas com um centro. Neste aspec-
to, creio que Portugal está bem.


