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A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia comemora 60 anos 
de existência… em 60 anos, muito terá mudado nesta especialidade…

Rui Tato Marinho (RTM) – Sim, é verdade que muito mudou, tal 
como também mudou o mundo e, nomeadamente, a esperança média 
de vida da população portuguesa. Repare que, em 1960, ano em que a 
Sociedade foi fundada, a esperança média de vida se situava nos 64 
anos… hoje, andamos a caminho dos 84… Isto resulta de um desenvol-
vimento tecnológico e científico brutal. Creio que a evolução da Gas-
trenterologia e do gastrenterologista é também resultado desta socie-
dade que, nos últimos anos, deu um pulo civilizacional muito grande, 
seja no âmbito da medicina, da informática, das técnicas de gestão, 
da biologia, da imunologia… o jornalismo também mudou muito signi-
ficativamente…

Acrescentaria que também os comportamentos mudaram para 
lhe perguntar se essas alterações comportamentais, de estilos de 
vida e da alimentação justificam que, apesar de a esperança média 
de vida ter aumentado em Portugal, os últimos 15 anos sejam ainda 
muito penosos para muita gente?

RTM – Portugal é um dos países do mundo que mais pessoas tem 
com idade superior a 65 anos… O quarto de acordo com o Economist. 
E há que recordar, no miolo do funcionamento da sociedade, um Servi-
ço Nacional de Saúde que se inicia na década de 80, fruto da ação de 
médicos, enfermeiros, políticos, jornalistas e outras pessoas da minha 
idade e que atualmente está a acabar tal como era. Diria que este de-
senvolvimento médico, humano e social fez com que as pessoas con-
seguissem viver mais anos. 

No entanto, do ponto de vista da saúde, a partir dos 65 anos, os 
portugueses são mais doentes até do que outros povos, o que se jus-
tifica também com os maus estilos de vida que muita gente adota. Se 
algumas coisas melhoraram, outras não, como o consumo de álcool 
que se mantém alto, o excesso de peso também tem vindo a aumen-
tar e tem um impacto muito grande no SNS, o tabagismo, que estamos 
a tentar controlar, a falta de exercício físico. E apesar de estes com-
portamentos não serem os melhores, os portugueses conseguem vi-
ver mais anos do que muitos outros povos, também porque têm uma 
excelente cardiologia, uma excelente gastrenterologia, médicos de 
medicina geral e familiar que fazem muito bem o seu trabalho, um 
acesso facilitado aos cuidados Claro que há sempre aquele 1% que se 
queixa por ter esperado quatro ou cinco horas. Este recente aumento 
do acesso à urgência vejo-o como uma crise de crescimento, mas sa-
bemos que as pessoas têm um acesso muito facilitado. E 40% das 
pessoas que recorrem não o fazem em casos urgentes. Por outro 
lado, isso também facilitou o acesso aos profissionais de saúde e aos 
exames e muitas vidas se salvaram desta forma, nomeadamente atra-
vés de casos que nem pareciam urgentes. Parece um contrassenso 
mas é verdade.

Falar em Gastrenterologia, ao contrário do que muita gente sabe-
rá, é falar numa grande quantidade de órgãos e não apenas no apare-
lho digestivo… o que exigirá uma formação muito diferenciada…

RTM – Contamos entre 12 a 15 estruturas… Desde logo, convém 
salientar que houve um grande desenvolvimento da Gastrenterologia 
e da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, que nasce a partir de 
um conjunto de médicos diferenciados e cirurgiões, que se dedicavam 

Entrevista com Rui Tato Marinho, Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia:

“Seria impossível 
ao país viver sem 
Gastrenterologia”



13

mais ao aparelho digestivo e, a pouco e pouco, esta formação permi-
tiu que os médicos especialistas também se formassem cada vez me-
lhor. Hoje em dia, há um internato que é, para mim, um dos mais com-
pletos do mundo e muito exigente. Portanto, o médico que sai hoje é 
muito melhor do que os do nosso tempo. Progressivamente, tem havi-
do uma separação da medicina interna. De uma maneira geral, os mé-
dicos do aparelho digestivo têm um potencial muito elevado e há mais 
de 30 anos que são dos melhores classificados no curso de medicina 
e no exame nacional de acesso, o que dita também uma grande exi-
gência com os gastrenterologistas e com a sua formação contínua. 
Depois, a ação desta sociedade científica, que tem a responsabilidade 
acrescida da designação utilidade pública, tem um peso enorme na 
formação pós-graduada dos gastrenterologistas, como o internato, as 
reuniões científicas, a superespecialização, que permite que sejamos 
muito bons numa determinada área, como o pâncreas, o fígado… Diria 
que é uma verdadeira Escola da Vida Gastrenterológica. Hoje em dia 
há pessoas que sabem muito sobre hepatite c ou do álcool… A nossa 
revista científica tem nível internacional, conseguiu chegar à primeira 
divisão internacional, temos pessoas em cargos dirigentes não só em 
Portugal como lá fora… Isto permite que sejamos, do ponto de vista 
técnico e humano, cada vez mais bem preparados. É um grande orgu-
lho ser gastrenterologista e Presidente da SPG. Vinte e sete presiden-
tes me antecederam. Sou apenas mais um.

A Sociedade tem competências ao nível dos conteúdos progra-
máticos da formação ministrada em Portugal?

RTM – A formação é definida pelo Colégio da Especialidade da Or-
dem dos Médicos, mas os seus membros acabam por ser os mesmos. 
Somos cerca de 500 e eu próprio, que estou na Sociedade, já estive no 
Colégio de Hepatologia Trata-se da comunidade gastrenterológica: 
uns estão na Sociedade, outros nos hospitais, outros na medicina pri-
vada, outros na Ordem dos Médicos… Somos importantes no diagnós-
tico, no rastreio, no tratamento, na paliação… Cada um de nós pode fa-
zer muita coisa e acho que seria impossível ao país viver sem Gas-
trenterologia. 

Estarão os profissionais da medicina geral e familiar bem prepa-
rados e sensibilizados para estas áreas?

RTM – Bem preparados… a maioria não estará. Creio que devería-
mos dar uma maior atenção mesmo nos cursos de medicina. Porque 
esta especialidade tem cada vez mais força e complexidade, estamos 
a tentar colocar mais Gastrenterologia nos cursos de medicina mas 
deparamo-nos com a existência de um grande grupo de médicos de 
família com idades superiores a 60 anos que não tiveram esta forma-
ção e, na sua altura, quase nem existiam serviços, portanto não esta-
rão 100% formados nesta área. Mas a Sociedade tem feito um grande 
esforço de aproximação à Associação Portuguesa dos Médicos de 
Medicina Geral e Familiar. A título de exemplo, desde 2017 que temos 
uma ação de formação no congresso chamada Gastro Digest em que 
participam cerca de 50 médicos de família. Alguns começam a esta-
giar em serviços de Gastrenterologia…

Temos que reforçar o network, há um novo gastrenterologista, há 
um novo Médico de Medicina Geral e Familiar de excelente qualidade, 
temos que trabalhar mais em equipa para bem de Portugal. Relativa-
mente aos médicos de MGF que se vão reformar dentro de pouco tem-
po não nos podemos esquecer que foram um dos pilares, mesmo os 
campeões do sucesso do SNS. É uma questão de justiça afirmar isto.

Essa será uma importante componente de informação, a destina-
da aos profissionais, mas temos também o público em geral…

RTM – É uma área muito importante, de tal maneira que, para este 
mandato, introduzimos algo inovador para as sociedades científicas 
portuguesas, que foi a contratação de uma profissional de comunica-
ção e de relações públicas para o nosso staff fixo, a Joana Rodrigues, 
cujo trabalho consiste em facilitar toda a comunicação interna mas, 
fundamentalmente, ir de encontro a outros canais e públicos… A boa 
informação de saúde salva vidas!!

A atestar a importância e carga das doenças do foro da Gastren-
terologia, constatamos que em Portugal o cancro do pâncreas, fíga-
do, estômago, intestino e esófago representam 10% da mortalidade, 
10% da população sofre de síndrome do intestino irritável, 20% de 
obstipação crónica, 30% de refluxo… A que se deverão estes indica-
dores?

RTM – Sim, eu designo esta vertente com o os “Gastromilhões”… 
Um dos principais fatores de risco é o envelhecimento da população; 
mas temos também a obesidade como um dos fatores de risco para 
cancro, do qual não se fala muito… O álcool é um fator de risco para 
cancro do aparelho digestivo, para o esófago, estômago, o cólon, en-
tre outros; o tabaco é fator de risco para o pâncreas, para o esófago, 
para o fígado… Há comportamentos claramente de risco e, nessa área, 
temos a missão de informar e sensibilizar. O corpo saudável não 
aguenta toda a vida…

Entretanto, ainda não falámos sobre o consumo de drogas, o que 
parece ser um bom sinal…

RTM – Sim… Havia muitas complicações relacionadas com o con-
sumo de drogas, nomeadamente o VIH e a hepatite C mas, neste mo-
mento, de maneira nenhuma são tão mortais. É o resultado da evolu-
ção tecnológica, farmacológica e do facto de o nosso país ter vindo a 
ser um dos melhores do mundo a dar acesso à população a estes tra-
tamentos.

Mas ainda existem muitos profissionais que afirmam que ainda 
não temos a população devidamente rastreada quando falamos em 
hepatite c…

RTM – Sim, isso é verdade… A minha recomendação é que, pelo 
menos uma vez na vida, todas as pessoas façam o teste da hepatite c, 
sida e hepatite b.

Mesmo que não tenha sido aparentemente exposto a fatores de 
risco?

RTM – Sim… pelo menos aos 50 anos, devemos fazer rastreio do 
cancro do cólon, uma análise ao rim, uma análise ao fígado, um hemo-
grama… No tal check up de rotina, a pessoa poderia fazer a vacina da 
hepatite B, se quisesse pagava a vacina da hepatite A e nalguns des-
ses casos sem sintomas iríamos provavelmente “apanhar” pessoas 
com HIV, hepatite C, iríamos protege-los bem como a outros. Não são 
análises muito caras para o país, teríamos uma população mais sau-
dável e talvez no final se poupasse muito… E aproveitava-se para cha-
mar a atenção que a hepatite C, o HIV e a hepatite B são entidades im-
portantes, alertando e informando a população. Iríamos salvar mais 
vidas

E para aquelas populações mais vulneráveis e destruturadas, tal-
vez fizesse também todo o sentido levar-lhes esse rastreio numa óti-
ca de proximidade…

RTM – Claro que sim. Atualmente, fala-se na hospitalização domi-
ciliária e, se calhar, ir ao terreno devia ser uma prática proativa porque 
sabemos que algumas pessoas não vêm ao hospital. É uma medida 
de saúde pública e de proteção da sociedade no geral ir ter com algu-
mas pessoas, aproveitando algumas coisas que já existem no terreno, 
as próprias salas de consumo… O Hospital deslocar-se ao terreno é 
uma mais valia, ajuda a tirar o estigma de despersonalização de um 
grande hospital. Um dia estas populações vão precisar de ir ao Hospi-
tal com doenças mais graves.

Como está o contexto de intervenção nas prisões? Os projetos 
iniciaram-se há cerca de um ano e meio e ainda não há propriamente 
um ponto da situação…

RTM – Essa aproximação tem sido feita a pouco e pouco. Aqui, o 
Hospital Santa Maria, tem-no feito, o Hospital São João também, co-
nheço outros hospitais que também estão a tratar a hepatite C nas 
instituições prisionais, mas talvez não fosse má ideia haver um ponto 
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Há 60 anos a cuidar da Saúde Digestiva dos portugueses

Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia 

celebra 60 anos 

Fundada em 19 de janeiro de 1960, a Sociedade Portu-
guesa de Gastrenterologia (SPG) é uma associação científica 
de utilidade púbica sem fins lucrativos, que nasceu da vonta-
de de um conjunto de médicos interessados pelas doenças 
do Aparelho Digestivo. A SPG completa hoje 60 anos de um 
percurso notável de prestígio científico, de constante inova-
ção e modernização, de reconhecimento internacional, de 
serviço à comunidade e de excelência da medicina. 

Seis décadas se viveram de desenvolvimento científico, 
associativo e social nas doenças do Aparelho Digestivo, du-
rante as quais, vinte e sete presidentes conduziram a SPG à 
notoriedade dentro e além-fronteiras, levando a cabo as suas 
grandes metas: a promoção da investigação e divulgação 
científica entre os seus pares e a população. 

Estes anos foram pautados por importantes progressos 
que permitiram salvar muitas vidas e contribuir para o au-
mento da esperança média de vida, que progrediu 20 anos em 
relação a 1960. Foram eles, o crescente desenvolvimento da 
endoscopia (endoscopia digestiva alta, endoscopia para o 
pâncreas e vias biliares, colonoscopia para o cólon, cápsula 
para o intestino delgado), o tratamento da úlcera duodenal, a 
identificação do Helicobacter pylori, do vírus da hepatite B 
(estas duas últimas descobertas mereceram o prémio Nobel) 
e a descoberta do vírus da hepatite C. A descoberta da vacina 
da hepatite B, os medicamentos para controlar a hepatite B, a 
cura da hepatite C, a noção da importância do rastreio do 
cancro do cólon, o transplante hepático, o uso da Elastografia 
hepática (tipo particular de ecografia que dispensa a biópsia 
hepática), são outros grandes marcos na história da Gastren-
terologia. 

Os constantes progressos tecnológicos permitiram não 
só grandes melhorias nos exames de diagnóstico radiológi-
cos e laboratoriais como também a obtenção de muitos me-
dicamentos inovadores e de muitos dispositivos médicos. 
Tudo isto mudou, de forma muito marcante, o paradigma da 
prática desta especialidade, já que atualmente é mais fácil 
diagnosticar, tratar e curar, e salvar Vidas. 

Estima-se que um terço da população necessitará um dia 
de consultar o especialista do aparelho digestivo. Na realida-
de, todos os portugueses devem ser submetidos a um exame 
de rastreio do cancro do cólon. Um terço de todos os cancros 
em Portugal são do Aparelho Digestivo, responsáveis por 
10% das mortes todos os anos. O cancro do fígado e pân-
creas são dos que têm pior prognóstico, esperando-se o seu 
aumento nas próximas décadas. Por outro lado, o gastrente-
rologista lida diariamente com situações menos graves, mas 
que afetam milhões de portugueses, como o intestino irritá-
vel, a obstipação e a doença de refluxo. Para o futuro, espera-
-se um contínuo desenvolvimento da tecnologia, aperfeiçoa-
mento constante da prática clínica, novas descobertas no 
sentido da cura de algumas doenças e minimizar o sofrimen-
to Humano. A SPG continuará o seu trabalho constante cen-
trado em proporcionar os melhores cuidados à população 
portuguesa, com qualidade, rigor científico e profissionalis-
mo. 

de situação em relação às hepatites nas prisões. Concordo… Já pas-
sou um ano e meio…

Que principais prioridades elege para este ano ao serviço da So-
ciedade?

RTM – A comunicação, nomeadamente no eixo da informação da 
população; continuar uma atividade científica muito forte, com a reali-
zação da Semana Digestiva, com uma aposta cada vez mais forte nas 
redes sociais, uma aposta nos folhetos de informação e infografias 
para a população, que serão cerca de 40; estarmos presentes na co-
municação social… reforçar ainda mais para cima a marca do Gastro, 
o que também é bom para a nossa autoestima, bem como para ajudar-
mos a população a estar mais informada sobre doenças graves e 
como as prevenir e tratar. Também pretendemos apostar significativa-
mente no reforço das relações internacionais. Temos feito uma certa 
aproximação ao poder judicial e político, com a humildade, para tentar 
promover uma paz social em torno da atividade do médico. No nosso 
congresso nacional, no âmbito da Semana Digestiva, de 3 a 6 de ju-
nho, o primeiro dia será dedicado ao tema “Bata Branca Toga Preta”, 
precisamente para juntarmos o universo da justiça, com advogados, 
ministério público, para que tudo seja mais clamo e possamos traba-
lhar melhor, para melhor servir a população portuguesa.

Resumiria a actividade do “Gastro” em três pilares: faz exames 
muito diferenciados, as endoscopias onde consegue ver o interior do 
corpo humano. Lida com doenças muito graves, três das dez mais 
mortais dos portugueses e cinco cancros que são cerca de 1/3 de to-
dos os cancros de Portugal, o do cólon é o mais relevantes, vão surgir 
100.000 portugueses na próxima década com este cancro; lidam com 
doenças que afectam milhões como atrás referimos. Não há Portugal 
feliz e estável sem uma gastrenterolgia forte, dinâmica e com elevado 
profissionalismo e humanismo. 


