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Como recebeu o convite e por que aceitou este 
novo desafio de dirigir o programa nacional 
para as hepatites virais?
Rui Tato Marinho (RTM) – Desde logo, é uma 
honra ser convidado por alguém que gere os 
destinos da saúde do país. Desde 1986 que tra-
balho na área das hepatites virais. Tenho inves-
tido muito da minha vida no acompanhamento 
de todas as inovações, com uma grande ligação 
à sociedade, aos demais parceiros sociais, colo-
cando o doente no centro do sistema. Portanto, 
acaba por ser um reconhecimento de vida e en-
caro-o como um prémio.

Já pensou como irá procurar fazer a diferença, 
através da assunção deste cargo, no diagnósti-
co, acesso e tratamento das hepatites em Por-
tugal?
RTM – Em primeiro lugar, tenho o máximo res-
peito por todas as pessoas que têm estado no 
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terreno, que podem ter visões diferentes. Tudo 
tem o seu tempo, por vezes um pouco mais de-
morado do que entendemos. Pode-se colocar 
algo da minha experiência em benefício do SNS, 
não desmerecendo os serviços privados, que 
me proporcionou ao longo da vida ganhos de 
experiência, estar perto da inovação tecnológi-
ca, com ligação à sociedade e aos vários parcei-
ros sociais.
Ainda por cima, caiu-nos em cima esta pande-
mia Covid… Qualquer pessoa que assuma um 
cargo, será necessariamente diferente da ante-
rior e, eu próprio, se tivesse sido convidado há 
um ano atrás, faria certamente diferente do que 
farei a partir de agora. Tudo está em constante 
mutação. Mas sim, tenho algumas ideias que re-
sultam da minha experiência e do prazer que 
tem sido trabalhar com toda a gente, incluindo 
obviamente jornalistas, como é o vosso caso.

Presumo que será concebida uma nova estraté-
gia…
RTM – Sim, tenho algumas ideias a propor ao 
terreno, mas resulta tudo muito fundamental-
mente do network a nível nacional e internacio-
nal, que talvez seja das coisas mais importan-
tes. Ou seja, congregar esforços. Isto acaba por 
ser semelhante à realidade de uma equipa de fu-
tebol: cada um desempenha o seu papel e eu 
poderei ser o treinador, mas há muita gente no 
terreno, em várias áreas, desde os hospitais, a 
medicina geral e familiar, o mundo das adições, 
as prisões, os sem-abrigo, os políticos, as boas 
práticas como acontece na Madeira, os jornalis-
tas, os psicólogos, os técnicos sociais… há mui-
ta gente no terreno que tem feito um excelente 
trabalho e, no fundo, é tentar ligar essas pontas 
para salvar vidas, nomeadamente através da va-
cinação, como sucede com a hepatite B, que é 
extremamente eficaz.
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Presumo que, no seu caso, não seja necessário 
ir para o terreno dialogar com as pessoas, pelo 
menos num primeiro momento, até porque já as 
conhece perfeitamente. De qualquer modo, to-
das essas organizações da sociedade civil, do 
SNS, os políticos, os media e os utentes irão ter 
voz ativa quanto à definição de programas e 
ações a implementar?
RTM – Claro que sim. Uma das ideias mestre 
que coloquei nas linhas de ação consiste em 
ouvir, ouvir, ouvir. É das coisas mais relevan-
tes em gestão. De qualquer maneira, acho que 
é também importante ir ao terreno, até por-
que, como afirmei, as coisas estão permanen-
temente em mutação e eu próprio já comecei 
a fazê-lo, tomando como exemplo as salas de 
consumo vigiado, que não conhecia e outras 
entidades que estão a inovar e adaptar nestes 
tempos de constante de mudança, como são 
os de Covid. 
Tem sido um misto de gabinete, de terreno, de 
ouvir as pessoas, ver o que é possível e tentar 
inovar. Em suma, falaria em três linhas mes-
tras: ouvir, ouvir, ouvir, reforçar o network para 
o bem comum, que consiste em salvar vidas e 
colocar este programa das hepatites virais em 
estreita ligação com os outros programas 
prioritários. O país tem 12 programas prioritá-
rios na saúde e as hepatites virais podem fa-
zer a ponte com metade deles, desde a saúde 
mental, o exercício físico, a alimentação sau-
dável, as doenças oncológicas… e o objetivo 
seria que as pessoas entendessem que as he-
patites virais não se resumem à C, D, B, E ou A, 
mas estão também muito ligadas à saúde 
mental, ao consumo de drogas ou álcool e a 
outros fatores que contribuem para agravar a 
Hepatite C e a B, que são as mais importantes, 
pois são as que se tornam crónicas.

Numa altura em que o tratamento da Hepatite 
C é altamente eficaz, em que os médicos, 
mesmo do contexto hospitalar, já não pare-
cem ter reservas em ir ao terreno, em que já 
temos teleconsulta em unidades móveis de 
equipas de rua, pergunto-lhe se também é um 
objetivo desburocratizar o acesso ao trata-
mento…
RTM – Facilitar o acesso, sim, assim como 
tornar as coisas mais céleres. Talvez fizesse 
algum sentido aprendermos alguma coisa 
com a logística militar para não perdermos 
esta guerra com a Hepatite C e a Hepatite B e 
tentar reduzi-las à mínima expressão possível 
nos próximos 10 anos. Do ponto de vista lo-
gístico, faz sentido neste momento, no “pós-
-guerra Covid”, facilitar o acesso daqueles que 
ainda precisam. E sentimos que ainda há bas-
tante gente a precisar. Estima-se que cerca de 
40 mil pessoas não sabem que estão infeta-
das com Hepatite C e uma morte por Hepatite 
C ou B, que poderia ter sido evitada, é uma 
derrota pessoal, familiar e social.

É médico, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, dirige o serviço de Gastren-
terologia no Hospital Santa Maria, acaba de assumir o cargo de Director para o nacional para as 
hepatites virais e por aqui me fico porque terá ainda de ver doentes hoje… sobre algum tempo 
para a vida pessoal e familiar?
RTM –  O dia tem 24 horas e eu tenho uma vantagem, semelhante à do Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa, pessoa que admiro muito e que me revejo muito quanto ao modo de estar na vida, de fa-
lar com as pessoas, ouvir, que é a de dormir pouco. Inclusivamente, durante a pandemia estive a 
fazer programas, delinear estratégias para o Serviço, Hospital e DGS chegando a acordar pelas 4 da 
manhã para ler e perceber o que se passava no mundo. Fiz 25 mil horas de urgência durante a vida 
e habituei-me a gerir o sono, porque durmo muito bem. Por vezes, dormia três horas e ficava satis-
feito, portanto, é uma questão de gestão pessoal do tempo. Faço imenso exercício físico, o que me 
ajuda a aguentar os dias mais difíceis. Não tenho clínica privada, portanto, diria que este contributo 
que dou para as sociedades científicas, para a Ordem dos Médicos e agora para a DGS é o tempo 
correspondente à clínica privada que outros colegas têm por opção ou necessidade. É uma dádiva 
muito grande o capital humano que o médico tem e refiro-me ao médico à moda antiga ou ao João 
Semana no modo moderno, que é aquele que deve ter compaixão, humildade, empatia, o espírito de 
ajudar o outro, combinando com o mundo tecnológico e de inovação que temos hoje em dia. E re-
lembro uma frase do Professor João Lobo Antunes que, apesar de não ter contactado muito com 
ele, foi um mentor indireto, através de leituras e palestras, que dizia ter um amigo neurologista ame-
ricano que, até ao fim da vida, nunca perdia a oportunidade de ver doentes, para ganhar experiên-
cia. É isto que sinto. Neste momento, conseguir através do ser Médico, chegar ao ministro, ao juiz, 
ao jornalista, ao homicida, aos colegas,  ou aos sem-abrigo de maneira empática e simpática e ou-
vi-los é uma dádiva muito grande do ponto de vista social e humano.

Pelo que vamos constatando no seio dos pro-
fissionais que trabalham nesta área, a sua no-
meação será certamente celebrada e conside-
rada uma vitória para o país… sente isso como 
um peso de responsabilidade acrescida? No fu-
turo, irão certamente cobrar-lhe…
RTM – Isso eu sei e parece-me óbvio. Faz parte 
da vida a pessoa ir subindo a escada e, quando 
sobe uma escada, fica no patamar inferior de 
uma que há a seguir. A vida é feita de desafios, 
ao longo da vida tenho aceite alguns de lideran-
ça, que têm sido muito difíceis. Agora tenho de 
provar, eu tenho noção disso.

Talvez os seus colegas e a população mais 
atenta a esta área comecem a ter alguma espe-
rança de que Portugal consiga atingir a meta 
definida pela OMS para 2030, de eliminar a He-
patite C…
RTM – vamos trabalhar para isso… tenho recebi-
do mensagens de felicidade e alegria, mas ago-
ra tenho de mostrar que estou à altura de assu-
mir o cargo. Acredito que sim e todos iremos 
tentar fazer o melhor, com humildade.

Mas acredita que será possível atingirmos essa 
meta?
RTM – Sim. Conheço a marcação deste tipo de 
metas pela OMS há muitos anos, nomeadamen-
te a da vacinação da Hepatite B. 
A OMS fala sempre em objetivos ás vezes que 
parecem ser difíceis de atingir. Depois existem 
200 países no mundo e não é possível fazer 
tudo com os padrões europeus e os da OCDE, 
que são os melhores ao nível dos estados so-
ciais e de saúde do mundo. Mas creio que se 
marcarmos algumas marcas que nos parecem 

inatingíveis ou muito difíceis, como é esta, de 
eliminar a Hepatite C como um grande proble-
ma de saúde pública em todo o mundo até 
2030, acredito que seja possível, senão os 100%, 
pelo menos 80 ou 90%. Alguma coisa positiva 
será certamente possível fazer.

Há pouco referiu-se a esta nomeação como um 
prémio pessoal… será também um prémio para 
a Gastrenterologia?
RTM – Eu visto a camisola da Gastrenterologia, 
sou especialista do aparelho digestivo… acho 
que sim. Tenho um orgulho muito grande em ser 
especialista do aparelho digestivo e gosto fun-
damentalmente de ser médico. É uma felicida-
de, talvez um pouco mágico. Temos feito um ca-
minho, eu e colegas noutros pontos do país, no 
sentido de trabalharmos em equipa. Recordo 
que há cerca de 20 anos nos reunimos e decidi-
mos fazer algo pelo país, nomeadamente pelo 
fígado. Esta bagagem que fui adquirindo como 
gastrenterologista e como membro de socieda-
des científicas tem resultado de um trabalho de 
network, que nos tem permitido fazer coisas no-
vas e comunica-las também à população. Tenho 
uma carreira de 20 anos nas sociedades científi-
cas e Ordem dos Médicos, desde presidente da 
direção, secretário, vice-presidente, editor de re-
vista e do site, presidente da comissão jurídica, 
etc. Esta é uma bagagem social muito grande, 
que me permite assumir este cargo com con-
fiança, otimismo e capacidade de delinear uma 
estratégia. Isto além de ser Diretor do maior ser-
viço de Gastrenterologia do país, liderando nes-
te momento uma equipa de 120 pessoas. Creio 
que sou o equivalente ao CEO de uma média 
empresa, com desafios muito grandes.


