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ENTREVISTA COM CATARINA VIEIRA, CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO

“AINDA FALTA AWARENESS NA 
COMUNIDADE MÉDICA E DEVERIAM 

ACABAR AS RESTRIÇÕES DE EXAMES”
Segundo a OMS, a principal causa de mortalidade 
infeciosa é a hepatite C, com o dobro de mortes 
relativamente ao VIH/Sida, o que, confesso, me 
causou alguma perplexidade…
Catarina Vieira (CV) – Exatamente… a mortalidade 
associada à hepatite C não está exclusivamente 
associada à doença hepática. Aliás, a hepatite C 
associa-se a um vasto conjunto de doenças sisté-
micas e tem um grande impacto em tudo o que 
seja mortalidade associada ao fígado, mas tam-
bém mortalidade e morbilidade associada a ou-
tras doenças, com a agravante da evolução silen-
ciosa, o que faz com que, na maior parte dos ca-
sos, o diagnóstico possa ser muito tardio.

Haverá a consciência de estarmos perante um 
significativo problema de saúde pública?
CV – A comunidade científica tem essa noção, 
mas também essa vertente teve de ser trabalha-
da. A divulgação da informação no seio da comu-
nidade médica e não só também não foi tão fácil 
como se possa pensar. E temos de trabalhar na 
população geral, mas igualmente os profissionais 
de saúde e, se conseguimos nos últimos tempos 
aumentar os conhecimentos junto de profissio-
nais de saúde e capacitá-los para intervirem no 
rastreio, diagnóstico e, nalguns sítios, tratamento 
– nalguns locais, o tratamento é efetuado, em par-
te, por enfermeiros – o trabalho junto da popula-
ção não tem sido tão bem conseguido e ainda te-
mos um caminho a percorrer nesse sentido. É lógi-
co que as campanhas efetuadas aquando da di-
vulgação do objetivo da OMS, da eliminação das 
hepatites virais e em particular da hepatite C até 
2030 originaram uma maior divulgação e sensibili-
zação da população no geral, mas, infelizmente, e 
tendo em conta os acontecimentos recentes do 
último ano e meio, perdeu-se um pouco do traba-
lho que vinha a ser efetuado. A população no geral 
ainda não tem a noção de estamos perante um 
problema de saúde pública, ao contrário do que 
sabem agora sobre o Covid.

Se recuarmos 30 anos, percebemos que as prin-
cipais causas da hepatite C se associavam a defi-
ciências na esterilização de equipamentos médi-
cos e a transfusões de sangue… quantas destas 
pessoas desconhecerão ainda hoje o seu estado 
relativamente à infeção?
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CV – Por isso mesmo, não se sabendo e existindo 
esses fatores de risco, se recomenda que toda a 
população faça o teste pelo menos uma vez na 
vida. E se mantiver comportamentos de risco, de-
verá fazê-lo anualmente.

E por que não se faz?
CV – Não se faz por variadíssimas razões: desde 
logo, porque há ainda uma falta de informação 
para todos os profissionais de saúde o solicita-
rem; não se faz por constrangimentos na capaci-
dade e autonomia que as unidades de cuidados 
de saúde primários têm para pedir inclusive tes-
tes. Há limitação relativamente ao número de exa-
mes e à regularidade com que os podem pedir; 
não se faz por desconhecimento da população e 
algum receio que esta possa ter relativamente ao 
resultado. Efetivamente, é uma área em que se 
houvesse mais awareness para todos nós, médi-
cos, sempre que estamos a fazer um pedido de 
uma análise e se estamos a estudar um doente 
que tem um problema de qualquer outro foro que 
não o gastrenterológico, se pensássemos todos 
em pedir, iríamos efetivamente aumentar a nossa 
capacidade de diagnóstico. Por isso se fala em vá-
rias estratégias, micro e macro, para tentarmos 
aumentar o número de doentes que conseguimos 
identificar e muitas dessas estratégias são de 
oportunidade, seja num serviço de urgência ou 
nas unidades de endoscopia digestiva, otorrino ou 
outras, aproveitando todos os tempos em que o 
doente tem uma passagem por um médico para 
rastrear.

Em que medida poderiam ser também envolvidos 
os municípios e as suas redes sociais, no sentido 
de erradicar esta doença?
CV – Sim, penso que os municípios devem estar 
envolvidos, até porque as várias estruturas locais, 
sejam de apoio a sem-abrigo, sejam de apoio a to-
xicodependentes e as demais que existem de 
apoio a famílias mais necessitadas, deveriam ter 
algum tipo de contributo. E nalguns municípios 
isso está a acontecer. E esse contributo poderia 
passar, por exemplo, pelo financiamento de testes 
rápidos, de forma a diagnosticar na comunidade, 
município a município, uma doença que é de saú-
de pública por todo o país, mas também é daquele 
município e irá acabar por assegurar uma melho-
ria provável até de inserção social desses cida-
dãos a médio e longo prazo.

Nesse âmbito, parece fazer todo o sentido falar-
-se na descentralização da saúde e na desloca-
ção dos profissionais ao terreno, algo que poderia 
ser reforçado aproveitando recursos já existen-
tes…
CV – Localmente, hospital a hospital, da mesma 
forma que município a município, dependendo 
da nossa vontade e esforço individual enquanto 
médicos, já damos o nosso cunho pessoal. E 
também saímos da nossa zona de conforto. Vá-
rios hospitais têm-no feito. É o que temos feito 

no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, em que 
temos vindo a colaborar com o CRI da Península 
de Setúbal, no sentido de, junto da ET – Estrutu-
ra de tratamento do Barreiro, e no âmbito de um 
estudo observacional com apoio do ISAMB e da 
GILEAD”, sair a equipa médica e de enfermagem 
do hospital e irmos ao local, aproveitando o fac-
to de o utente lá estar para o identificar e tratar. 
Da mesma maneira, saímos do hospital e va-
mos aos estabelecimentos prisionais. É lógico 
que estas não são estratégias transversais. São 
estratégias que irão depender sempre da moti-
vação das equipas, o que faz com que possa ser 
uma estrutura frágil em termos de recursos hu-
manos. Mas o ganho é imediato. Apanhamos o 
doente que, de outra maneira, não viria ao hospi-
tal. Em suma, temos de sair daqui, de ir aos sí-
tios onde as pessoas estão, temos de trabalhar 
com as entidades locais, associadas ao municí-
pio ou ONG, para junto dessa população conse-
guirmos levar os meios necessários. E também 
temos, enquanto comunidade médica, de perce-
ber que estes são fármacos simples, com trata-
mentos rápidos e que não originam reações ad-
versas significativas, de fácil manejo e que há 
forte evidência de que o tratamento pode ser ad-
ministrado, inclusive, por outros profissionais da 
área da saúde. Portanto, não temos de estar, 
nós médicos, ali de forma contínua. Temos de 
capacitar outros profissionais de saúde, que 
também são aqueles com os quais estas popu-
lações vulneráveis se sentem mais à vontade. 
Temos de ir ao encontro dessa população, 
acompanhar as carrinhas, seja por programas 
como o de metadona, de entrega de outros fár-
macos ou de rastreios de tuberculose ou VIH, te-
mos de inserir-nos nesses projetos e movimen-
tarmo-nos a esses locais, seja na rua ou nos 
abrigos.

Embora tenhamos uma taxa de sucesso próxima 
dos 100% no que concerne ao tratamento da he-
patite C, a taxa de diagnóstico prevalece baixa… a 
que se deve?
CV – Deve-se a vários fatores, desde a falta de pro-
gramas de rastreio e diagnóstico, o que origina 
uma cascata. Não conseguimos trazer para o tra-
tamento o mesmo número de doentes que conse-
guimos identificar porque, depois de diagnosticar-
mos o doente, é preciso ter análises para confir-
mar carga e genótipo, eventualmente repetir exa-
mes complementares… e isto traduz-se numa 
sucessão de vindas do doente que, por variadíssi-
mas razões, pode desinteressar-se do processo. 
Portanto, temos problemas verdadeiros no diag-
nóstico, maiores do que os de acessibilidade aos 
fármacos. Na prática, as questões de diagnóstico, 
acessibilidade e eficácia dos tratamentos estão 
em patamares muito diferentes. Temos uma efi-
cácia do tratamento superior a 98%, uma acessibi-
lidade aos fármacos que também já elevada a ní-
vel nacional, com algumas discrepâncias na rapi-
dez que alguns hospitais conseguem ter quanto à 

aquisição, mas que tem melhorado muito e o nos-
so principal problema continua a ser a identifica-
ção e a adesão do doente a este processo. E por 
isso temos de simplificar o processo.

Qual é o papel do médico de família nesse pro-
cesso?
CV – É a base da pirâmide. É o médico de família 
que tem de sensibilizar os doentes e que pode 
aproveitar os vários tempos da vida do mesmo e 
fazer o rastreio e diagnóstico de uma importante 
quantidade de doentes. Isso numa perspetiva ma-
cro, da população geral. Quanto àqueles doentes 
mais particulares, terá de ser uma equipa mais di-
ferenciada, mais específica. Mais uma vez, infeliz-
mente, não há ainda o tal awareness na comuni-
dade médica, o que é de lamentar, e existe o tal fa-
tor de restrição do número de exames.

Não obstante o muito que já foi feito, o que faltará 
fazer para erradicarmos a hepatite C?
CV – Falta um trabalho de equipa… falta também 
eliminarmos esta pandemia, que atrasou clara-
mente os objetivos da OMS. Alguns estudos apon-
tam que um ano de pandemia aumentou até 2030 
mais de 60 mil mortes associadas a doença hepá-
tica por hepatite C, mais de 40 mil casos de carci-
noma hepatocelular e a verdade é que já vamos 
com um ano e meio disto… Falta, acima de tudo 
um trabalho de equipa… é uma questão de o doen-
te estar motivado, assim como os vários profissio-
nais de saúde e não perdermos o foco, indepen-
dentemente dos desafios que a medicina nos está 
a colocar. Infelizmente, se a meta para 2030 já era 
algo ambiciosa por todas as limitações económi-
cas, pelas estruturas dos hospitais ou recursos 
humanos, todas as fragilidades do sistema fica-
ram agora muito mais evidentes e temos de fazer 
um esforço, lembrar-nos novamente do objetivo 
de eliminação da hepatite C até 2030 e trabalhar-
mos ainda mais em equipa. O objetivo tornou-se 
claramente muito mais difícil de atingir.


