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uando, em 2014, se desencadeou 
o mediático debate sobre os 
medicamentos inovadores para 
o tratamento da Hepatite C, 
envolvendo todos os stakeholders, 
desde os decisores políticos aos 

próprios doentes, já o Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN) disponibilizava 
esses fármacos aos seus pacientes e investia 
no seu tratamento inovador.

E quando, em fevereiro de 2015, se 
assinou o acordo entre o Estado e a 
Indústria Farmacêutica, já o CHLN 
tinha em tratamento 82 doentes. Ou seja, 
estávamos na linha da frente em termos 
do tratamento inovador da doença, quer 
através de protocolos com a Indústria 
Farmacêutica, quer através de ensaios 
clínicos e de transparentes parcerias win/

win, colocando o doente no centro da 
preocupação e da decisão da gestão.

Por isso, é uma felicidade para todos, 
desde os Médicos ao Conselho de 
Administração desta casa, ouvir alguém 
dizer: “Estou curado, abri uma empresa e 
tenho 200 trabalhadores”. É esta história 
feliz que aqui é contada na primeira pessoa.

Destaco-a porque há muito que defendo 
que a Saúde tem de deixar de ser vista 
como um custo e passar a ser olhada como 
um investimento, logo tem que deixar de 

Q

ser olhada com uma sempre limitada visão 
financeira e passar a ser olhada de forma 
integrada, com uma visão económica e social.

Hoje o CHLN continua a ser a unidade 
hospitalar que mais doentes com Hepatite 
C segue em Portugal e continua a ter uma 
taxa de sucesso superior à média nacional, o 
que nos deixa com um sorriso de satisfação, 
próprio do dever cumprido.

Temos na nossa instituição profissionais 
altamente qualificados e reconhecidos 
a nível nacional e a nível internacional, 
como é o caso do Prof. Doutor Rui Tato 
Marinho, que em muito contribuiu para 
a estratégia de sucesso que assumimos, 
desde sempre no diagnóstico e terapêutica 
dos doentes com Hepatite C.

A eliminação da Hepatite C como ameaça 
à Saúde Pública até 2030 é um objetivo da 
OMS. Orgulhosamente, Portugal continua 
a ser uma referência mundial no seu  
tratamento e acredito que está nas nossas 
mãos sermos o primeiro país a erradicar 
a doença. O Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, com os seus profissionais, estará na 
primeira linha deste combate e dará, como 
sempre, um incontornável contributo a este 
desígnio nacional.

E para estarmos na primeira linha deste 
e de outros combates, continuamos a 
seguir o rumo que traçámos em 2013 e 
que renovámos em 2016, apostando em 
estratégias estruturantes e na inovação 
organizacional, assim como vamos continuar 
a cumprir o plano de investimento e 
inovação 2016-2020, o qual está estimado em 
85 milhões de euros e que será seguramente 
executado com sucesso. Hoje quero, aqui, 
destacar a aposta na área da Imagiologia, 
onde estamos a investir mais de 4 milhões de 
euros em tecnologia de ponta, nomeadamente 
para a realização de mamografia digital  
com Tomossíntese (3D) e para a inclusão,  
na unidade, do moderno sistema de detecção 
computadorizada inteligente (CAD)  
de cancro da mama, equipamentos que, à 
data, são únicos na Península Ibérica.
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CHLN é, assim, o primeiro 
hospital público com o qual 
a Fundação Champalimaud 
estabelece uma parceria 
de cooperação que abarca 
vários domínios além do 
clínico, como a investigação 
e a formação. O primeiro 
acordo, agora em vigor, prevê 
que o Serviço de Imuno-
Hemoterapia do CHLN possa 
colher, analisar, processar, 
criopreservar e armazenar 
os produtos para transplante 
dos doentes do Centro Clínico 
Champalimaud. 

Lisboa Norte  Pequenas Notícias

> O Serviço de Otorrinolaringologia do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) 
foi distinguido pela comunicação 
intitulada Resolução de Fístulas de 
Liquor Nasosinusais: a Experiência do 
Hospital de Santa Maria nos ultimos 
5 Anos, que apresentou no Congresso 
Nacional da Sociedade Portuguesa de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-
Facial. O trabalho de César Silva, 
Vítor Oliveira, Tomás Carvalho, Tiago 
Eça, João Levy, Borges Dinis e Leonel 
Luís recebeu o terceiro prémio das 
comunicações orais.

Além deste prémio, na categoria de 
posters, o nosso Centro Hospitalar 
obteve ainda o primeiro prémio com  o 
trabalho  Obstrução Nasal Bilateral: 
Uma Causa Rara - Relato de Caso 
de autoria de Diogo Tomé, António 
Henriques e Leonel Luís, bem como  
o terceiro prémio, com o tema  
Rinoplastia: Diferentes Técnicas para 
Reconstrução e Aumento do Dorso 
Nasal, de Catarina Duarte, José Carlos 
Neves e Herédio de Sousa. O Congresso 
Nacional da Sociedade Portuguesa de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-
Facial decorreu de 4 a 6 de maio em 
Aveiro e o CHLN apresentou 2 cursos, 20 
comunicações livres e 12 posters. 

UM ACORDO PIONEIRO
> O Presidente do Conselho 
de Administração do CHLN, 
Dr. Carlos das Neves 
Martins, e a Presidente do 
Conselho de Administração 
da Fundação Champalimaud, 
Dra. Leonor Beleza, 
assinaram um Memorando 
de Entendimento, com 
vista a cooperação entre 
as duas instituições, 
tendo de imediato sido 
subscrito o primeiro acordo 
específico no domínio da 
especialidade hospitalar 
de Imuno-Hemoterapia. O 

> O CHLN é um dos sete 
hospitais do Serviço Nacional 
de Saúde em que cerca de 
metade das urgências é falsa. 
Lisboa é a região onde se 
verifica a maior parte destas 
situações. De acordo com 
dados recentemente publicados 
no Portal do SNS, na área 
da Grande Lisboa 48% dos 
atendimentos são não urgentes.
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CUIDADOS 
PALIATIVOS NAS 
DOENÇAS HEPÁTICAS
> A Drª Joana Rita Carvalho,  
Interna Especialista do Serviço  
de Gastrenterologia e Hepatologia, 
do CHLN, é a primeira autora do  
artigo científico publicado 
na prestigiada revista Liver 
International, sobre o impacto  

dos cuidados paliativos na doença 
hepática. 

As doenças do fígado constituem 
a 7ª causa de morte a nível 
europeu. A morte ocorre pela 
cirrose descompensada ou pelo 
carcinoma hepatocelular. Na fase 
mais avançada, que se pode estender 
por dois anos, a cirrose hepática 
é uma causas de reinternamentos 
frequentes e repetidos, com grande 
sofrimento para o doente e para a 
sua família.

> O Conselho de 
Administração do CHLN 
recebeu a Bastonária da 
Ordem dos Nutricionistas, 
com quem realizou uma 
produtiva reunião prévia à 
visita de trabalho a  
áreas funcionais do CHLN 
e a um encontro com os 
profissionais do Serviço de 
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> A excelência dos nossos 
profissionais não é reconhecida 
apenas em Portugal. O impacto do 
seu trabalho faz-se sentir lá fora 
também. Exemplo disso é o Prof. 
Doutor Rui Tato Marinho, que  
acaba de ser reconhecido, pelo 
Director da Task Force for Global 
Health, John W. Ward, como 
“fellow” da American Association 
for the Study of Liver Diseases. Uma 
distinção que nos orgulha também.

FALSAS 
URGÊNCIAS

Bastonária dos Nutricionistas no CHLN

PROF. DOUTOR  
RUI TATO MARINHO 
DISTINGUIDO

Dietética e Nutrição.  
A visita teve como 
objectivo conhecer 
a realidade dos 
nutricionistas em 
situação hospitalar 
e alertar para a 
importância destes 
profissionais no Serviço 
Nacional de Saúde.

Otorrinolaringologia 
premiada Resultados positivos

> Por uma questão 
de transparência, 
partilhamos publicamente 
os indicadores mais 
significativos da 
atividade do CHLN no 1º 
quadrimestre de 2018.
Continuamos a crescer em 
actividade e a solidificar a 
sustentabilidade, o que se 
reflete em ganhos de saúde 
para os cerca de 5.000 
utentes/doentes que nos 
procuram diariamente.

Neste 1º quadrimestre, 
investimos 159 milhões de 
euros na operacionalidade 
e funcionalidade da 
instituição, destacando a 
eficiência e a equidade da 
sua utilização: 46% em 
medicamentos, produtos 
farmacêuticos e material 
de consumo clínico, 41% 
em pessoal e 13% em 
fornecimentos e serviços 
externos. Estamos todos  
de parabéns!



embra-se de como tudo 
começou? Como é que 
chegou o diagnóstico  
de Hepatite C? 
Descobri que tinha 
Hepatite C quase por 

acaso. Estava a fazer quimioterapia 
no Instituto Português de 
Oncologia para um linfoma não- 
-Hodgkin há vinte e tal anos. Já 
quase no fim do tratamento, o meu 
médico da altura, o Dr. Fernando 
Leal da Costa, reparou que estava 
com os transaminases muito altos. 
Fiz análises, tinha Hepatite C  
e com uma enorme carga viral.

Foi um murro no estômago?
Foi mais um balde de água fria 
enorme. Estava ainda a acabar 
a radioterapia e já ia começar 
um tratamento novo. Fiquei 
muito preocupado e longe de 
mim imaginar o que iria passar. 
Foi mau demais! Comecei com 
uma dose cavalar de interferão 
com ribavirina. O cabelo caía 
a um ritmo parecido ao da 
quimioterapia e a irritação, 
ansiedade, intolerância a tudo o 
que me rodeava era insuportável! 

Passados dois meses estava 
ainda pior do fígado. O 
hepatologista dobrou a dose do 
interferão e passei a tomar dia 
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PEDRO CASTRO:  
“ACREDITO 
MUITO  
NA VIDA”

O EMPRESÁRIO DE 58 ANOS É UM DOS 
DOENTES QUE, EM PORTUGAL,  

CONCLUÍRAM COM SUCESSO O TRATAMENTO 
CONTRA A HEPATITE C. ACOMPANHADO 

NO HOSPITAL DE SANTA MARIA PELO PROF. 
DOUTOR RUI TATO MARINHO,  

RECORDA A HISTÓRIA DE UMA QUASE 
TRAGÉDIA QUE TEVE UM FINAL FELIZ.
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sim, dia não. Ao fim de mais dois 
meses estava à beira da loucura e 
a minha família também! Quase 
não conseguia trabalhar, estava 
deprimido e sem forças. Em 
casa o ambiente era irrespirável. 
Não tolerava ruídos de qualquer 
espécie e tudo me irritava. Foi 
muito pior e muito mais duro do 
que quando fiz a quimioterapia, 
sem comparação.

Aí, foi-me sugerido ir a França, 
a um hospital reconhecido 
internacionalmente como 
grande especialista em doenças 
do fígado, chamado Hôpital 
Paul Brousse, onde conheci o 
primeiro grande Hepatologista 
com quem me cruzei na 
minha vida, o Prof. Didier 
Samuel. Mandou-me parar 
imediatamente com aquela 
medicação e mostrou-se muito 
surpreendido com o facto de eu 
ainda estar a fazer o tratamento, 
que estava manifestamente  
a fazer-me mal. Cada vez que 
fazia análises os resultados  
eram piores. Disse-me que eu 
era um “não respondedor” e, 
como tal, já deveria ter parado 
há dois meses. 

E o que lhe aconselhou?
Disse-me que teria que esperar 
que a ciência evoluísse e que 
encontrasse outra alternativa. 
Isto foi há 23 anos! Continuei 
a ser seguido pelo Prof. Didier 
Samuel pelo menos uma vez 
por ano. Entretanto, fui a 
vários médicos conceituados 
em Inglaterra e Espanha, mas 
nenhum deles tinha solução. A 
Hepatite C foi sempre evoluindo 
desfavoravelmente até que há 
5 anos, em janeiro de 2013, 
ele alertou-me para o facto de 
estar com uma cirrose F4 e que 
teríamos que tentar o único 
tratamento ainda disponível: o 
interferão peguilhado. Os efeitos 

secundários seriam certamente 
menores e poderia ser que, desta 
vez, resultasse. Alguns meses 
bastaram para se verificar que 
não! Os efeitos secundários 
eram, igualmente, maus. 
Ainda por cima, uma vez mais 
sem resultados. Tive de parar. 
Já aí ele me dissera: “Pedro,  
está quase, quase. Eu acredito 
que muito em breve vai  
aparecer o medicamento por  
que todos ansiamos”.  

Em junho de 2014 voltei a 
França e aí ele disse-me: “Existe 
um tratamento novo com 
resultados extraordinários. Você 
precisa de fazê-lo! Ainda não 
está a ser comercializado, mas 
nós já estamos a ministrá-lo  
em alguns hospitais civis 
franceses. Em Portugal 
certamente vai demorar mais 
uns tempos”. Foi aí que me 
recomendou o Professor Rui 
Tato Marinho, que vim a 
conhecer e a ter a certeza, logo 
na primeira consulta, de que 
seria o “meu Médico”, o Médico 
que eu tanto procurei.

Esperou muito por este 
tratamento?
Eu não poderia esperar mais 
por este medicamento inovador. 
Estive vinte e tal anos à espera 
dele. Os outros tratamentos 
modificaram completamente 
a minha personalidade e eu 
estava cada vez mais doente 
e debilitado. Era preciso agir. 
Houve até um médico que me 
perguntou se era rico. Eu disse 
que não, mas que tinha o meu 
apartamento. Ele disse-me: “Se 
fosse a si vendia a sua casa e 
arranjava maneira de fazer este 
tratamento. Você tem de parar 
essa doença já!!!”

Nessa altura o Governo 
português decidiu que iria 
tratar 100 pessoas com este 

medicamento. Os casos piores, 
diziam. Foi aí, em setembro 
de 2014, que o Professor Tato 
Marinho pediu aos serviços de 
Farmácia do Hospital de Santa 
Maria (HSM) para que me fosse 
ministrado, de imediato, este 
tratamento inovador, que, por 
sua vez, tinha que ter aprovação 
do INFARMED.

Como foi a “saga” de procurar 
resposta? 
A certa altura fui contactado 
pela TVI para dar uma 
entrevista. Procuravam alguém 
que tivesse Hepatite C e que 
tivesse uma vida normal de 
trabalho e familiar. Que não 
fosse um alcoólico ou um 
toxicodependente activo. 
Desafiaram-me para fazer um 
fibroscan no HSM, filmando 
eles o exame. Seria parte da 
reportagem que estavam a 
preparar. Eu aceitei, por mim e 
por todos os milhares de doentes 
com esta doença. O médico que 
fazia o exame comentava: “Se 
ele tiver valores superiores a 25, 
terá uma forte probabilidade 
de ter um cancro no fígado, 

mais tarde ou mais cedo”. Aí 
apareceu o resultado, que era 
quase 80, não me lembro bem...  
Entretanto, conheci o José 
Carlos Saldanha e recomendei 
que o entrevistassem também, já 
que eles me pediram sugestões 
de pessoas que tivessem esta 
doença e estivessem muito 
necessitadas de tratamento.

Enquanto preparavam a 
reportagem para ir para o ar, 
veio a resposta do Infarmed 
ao pedido de tratamento do 
Professor Tato Marinho e da 
Comissão de Farmácia do HSM: 
recusado!  No dia seguinte, a 
minha barriga e a minha cara 
foram a imagem e notícia de 
abertura do Jornal das 8 da TVI 
e o tema de uma reportagem 
de 30 minutos. Recebi imensos 
telefonemas de apoio de amigos 
e até clientes que não faziam 
ideia que eu estava tão doente. 
Recebi também mensagens 
desagradáveis, às quais não 
liguei nada. 

Dias depois, fui contactado 
pelo HSM a dizer que o 
Infarmed tinha autorizado o 
tratamento, alegando ter havido 
“um erro informático”. Foi uma 
enorme alegria, não só por mim, 
mas por todos os doentes, e 
tenho a certeza também para 
a equipa do HSM - desde o 
Presidente do Conselho de 
Administração até todos os que 
lá trabalhavam. Ninguém que 
trabalha num Hospital gosta de 
ver doentes a morrer quando há 
medicamentos que os curam e 
evitam essas mortes. Eu sabia 
que agora ia acontecer para 
todos os doentes com Hepatite 
C. Tinha que ser! Fui tratado 
com enorme carinho por todos 
com quem me cruzava no 
Hospital. Desde o meu médico, 
ao staff de Enfermagem, pessoal 
Administrativo, Farmácia, 

BILHETE DE IDENTIDADE
Pedro Lino de Castro
58 anos
Profissão: sócio de uma empresa 
de eventos e stands para feiras, 
com 130 trabalhadores, e que 
tem escritórios em Lisboa, 
Luanda, Madrid, Dubai, São 
Paulo e Estados Unidos. A 
internacionalização da empresa 
que gere e os postos de trabalho 
que entretanto criou só foram 
possíveis porque a doença teve 
um fim.
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Análises, Ecografias, todos 
estavam a par do que se tinha 
passado através das diferentes 
reportagens televisivas e 
estavam orgulhosos do HSM, 
onde trabalhavam por não terem 
desistido dos seus doentes.

Notou diferenças entre o 
que lhe propuseram fora de 
Portugal e no HSM?
Propuseram-me o mesmo: 
o medicamento inovador 
Sofosbuvir. Havia ainda, 
lamentavelmente,  hospitais 
públicos em Portugal a propor o 
interferão, argumentando que era 
mais barato e que apresentava, 
apesar de tudo, alguma taxa de 
sucesso. Uma vergonha!

Quando iniciou o tratamento? 
Decorreu conforme as suas 
expectativas?
Iniciei o tratamento nos primeiros 
dias de janeiro de 2015 e correu 
o melhor possível. Em 15 dias 
o vírus tinha desaparecido! 
Como é que é possível? Uma 
doença que ia dando cabo de 
mim, da minha família e que 
tanto me fez sofrer durante mais 
de 20 anos, desaparece em 15 
dias, tomando uns comprimidos 
aparentemente inofensivos, sem 
efeitos secundários relevantes, 
sem sofrimento de qualquer 
espécie e a fazer uma vida normal. 
Inimaginável!

Que papel teve o Prof. 
Doutor Tato Marinho na sua 
recuperação?
O Professor Tato Marinho foi 
extraordinário. Desde o primeiro 
dia que o conheci. Deu-me 
sempre muita força e esteve 
sempre disponível para me ouvir. 
Sempre acreditou que os seus 
doentes, alguns deles com quem 
tinha relações de muitos anos, 
iam conseguir o tratamento. 

Apesar de ter visto muitos dos 
seus pacientes morrerem ao longo 
dos anos, nunca desistiu de nós. 
Falava-nos verdade e dizia os 
riscos que corríamos, dando-nos 
sempre esperança.

Recordo com enorme alegria 
e ainda muita emoção a ida 
a um Congresso Europeu de 
Hepatologia em Barcelona, 
onde fui convidado a contar 
a minha história clínica, os 
tratamentos que tinha feito, 
as diferenças entre eles, os 
seus efeitos secundários e os 
resultados obtidos. Foi aí que 
me dei conta do enorme respeito 
e consideração profissional que 
o Professor Rui Tato Marinho 
goza internacionalmente 
entre os seus pares. As 
pessoas acercavam-se dele 
e cumprimentavam-no com 
uma profunda admiração. Isso 
comoveu-me imenso.

Como acertou os ponteiros 
da doença com os da sua vida, 
durante o tratamento? 
Nos tratamentos anteriores foi 
muito difícil. Com este último 
foi quase inofensivo. Fazia uma 
vida normal. O momento mais 
difícil  que vivi foi no Natal de 
2014, imediatamente antes de 
saber que iria começar o novo 
tratamento. Não sabia o que 
iria acontecer. O tratamento 
tinha-me sido negado. Tinha 
decidido lutar até ao fim, por 
mim e por todos. Por isso, não 
esquecerei nunca a tarde do dia 
25 de dezembro de 2014, quando 
recebi um email do Dr. Carlos 
das Neves Martins, Presidente 
do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, que não conhecia. O 
email dizia que, apesar de ter 
sido recusado, iria continuar 
a lutar para conseguir o 
tratamento para mim e para os 

utentes do seu Hospital. No dia 
de Natal, dia de estar em família 
e com a família, ele enviou um 
email a dar força a um doente 
do seu Hospital. Só eu sei o que 
senti nesse momento. 

Como ultrapassou os 
momentos maus? Alguma vez a 
palavra desistir surgiu no seu 
horizonte?
Eu tenho a enorme sorte de ser 
uma pessoa de fé. Fui acreditando, 
quase sempre, que tudo se iria 
resolver. No entanto, depois 
do segundo tratamento com 
interferão tive uma conversa muito 
séria com a minha mulher, com 
quem sou casado há quase 34 anos 
e que acompanhou todo o meu 
percurso, e decidimos que eu não 
faria mais nenhum tratamento 
deste tipo. Não aguentava mais. 
Ela aceitou porque sabia do meu 
sofrimento nesses momentos e 
tinha a certeza de que não seria 
por aí o caminho. Tinha sido, até 
então, muito feliz, quase sempre, 
e não queria voltar a passar, nem 
fazer a minha família passar, por 
aqueles momentos terríveis, sem 
quaisquer resultados.

Alguma vez pensou na morte?  
Pensei muitas vezes. Dizia 
muito a mim próprio que já 
“estava neste mundo à borla”, 
pois tinha enfrentado situações 
muito difíceis e que, se calhar, 
a minha vez chegaria em breve. 
Pensava muitas vezes que, se 
calhar, nunca chegaria a ser avô, 
coisa a que muito aspirava. 

Qual o peso da espiritualidade 
no seu percurso de cura?
A espiritualidade foi essencial 
em todo este processo. Foi daí 
que fui tirando forças, sempre 
renovadas, em toda a minha 
vida. Nas situações difíceis 
que fui enfrentando, sempre 

acreditei que iria sair delas mais 
forte e mais feliz. E assim tem 
acontecido, sempre.

Como foi receber a notícia da 
negativização? 
Como descrevi na altura, não há 
palavras. Quinze dias depois de 
estar a tomar os medicamentos 
faço análises e o resultado é 
negativo. Continuo negativo 
até hoje. Tenho a tal cirrose 
que a Hepatite me causou, mas 
não tenho o vírus a deitar mais 
“achas para a fogueira”.

Chegou a pensar em deixar a 
sua vida profissional? 
Eu gosto muito do que faço 
há já mais de 30 anos. Mas 
houve muitos dias em que não 
consegui ir trabalhar e ainda 
muitos outros em que tive de 
me “arrastar” para fazê-lo. Essa 
ideia passou-me pela cabeça.

Como é a sua vida hoje? É um 
homem feliz?
Quase sempre fui um homem 
muito feliz. E agora, livre de uma 
sentença de morte anunciada, 
viver é muito melhor. Acredito 
muito na vida e nas pessoas, que 
são o melhor que ela tem.

O que gostava de dizer 
aos profissionais que o 
acompanharam no HSM? 
Tenho uma mensagem para 
todos os profissionais que me 
acompanharam e que nunca 
esquecerei: afinal cheguei a ser 
avô e já tenho quatro netos! Todos 
nascidos depois de concluir o 
tratamento. Esperaram que o avô se 
curasse para nascerem. Obrigado 
a todos! Quero, ainda, dizer que 
devo imenso a toda a equipa do 
HSM, liderada por esse Homem 
que manda emails aos doentes do 
seu hospital, no dia de Natal, a 
dizer que não vai desistir deles.

10
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o auge do debate 
sobre a introdução 
de medicamentos 
inovadores para 
o tratamento da 
Hepatite C, o CHLN 

estava já na vanguarda desse 
tratamento. Como foi liderar 
este processo numa altura  
de contenção financeira  
e com as exigências da Troika 
na área da saúde?
Foi um dos momentos mais 
difíceis dos meus anos de gestão 
do CHLN, mas o envolvimento 
dos Diretores de Serviço, da 
Comissão de Farmácia e dos 
líderes clínicos na área da 
Hepatite C foi crucial para 
assumirmos riscos e parcerias, 
começando a tratar dezenas de 
doentes com inovação. Hoje 
é uma das páginas da nossa 
gestão de que mais me orgulho, 
sobretudo como ser humano que 
tinha nas suas mãos a capacidade 
de decidir. Na altura recordei, 
como o faço várias vezes, uma 
afirmação de quem muito 
respeito e que me marcou na 
juventude: “Quem tem o poder 
e não o exerce, não o merece…” 

E neste caso, como em outros, 
exercemos o poder com sentido 
público e humanismo!

Qual o feedback que recebia de 
médicos e doentes?
Dos médicos recebemos 
sempre envolvimento e apoio 
na procura de soluções e na 
partilha dos riscos. Dos doentes 
e familiares recebi ansiedade no 
início, confiança no decurso dos 
tratamentos e felicidade após os 
resultados. Nessa altura, sabia 
o nome de todos os doentes 
que aguardavam autorização 
do Infarmed para início do 
tratamento…

Houve casos que o tenham 
marcado mais? 
Tenho dois ou três que me 
marcaram por razões diferentes, 
mas prefiro guardar os nomes e 
as situações para mim, na minha 
memória. Um dia, ao escrever 
um livro sobre esta ímpar 
responsabilidade de liderar o 
CHLN, dedicarei um capítulo 
à Hepatite C e seguramente 
estes casos serão referidos, 
com a devida reserva ética e 

confidencialidade de dados mais 
pessoais.

E hoje, que balanço faz 
de quase quatro anos de 
tratamentos com medicamentos 
inovadores? 
Durante este período, tratámos 
cerca de 1.600 doentes com 
Hepatite C no CHLN. 
Continuamos a ser a Instituição 
Hospitalar portuguesa que 
mais doentes com Hepatite 
C trata, recebendo também 
doentes referenciados dos 
PALOP (Angola, Cabo Verde, 
Moçambique, São Tomé e Timor).
Destes 1.600 doentes, 97% 
responderam positivamente 
ao tratamento, eliminando 
de forma definitiva o vírus,  
havendo cerca de 600 já em 
fases mais avançadas com fibrose 
intensa ou cirrose hepática. De 
sublinhar que, durante estes anos, 
participámos em 8 ensaios clínicos 
internacionais, abrangendo 62 
doentes, dos quais 60 se curaram 
de forma definitiva. Muitos desses 
pacientes foram anteriormente  
submetidos a múltiplos 
tratamentos.

N

      DR. CARLOS DAS NEVES MARTINS 
“EXERCEMOS O PODER
  COM HUMANISMO”

NUM CENÁRIO DE AUSTERIDADE, O PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DO CHLN AVANÇOU COM A INTRODUÇÃO  
DE MEDICAMENTOS INOVADORES CONTRA A HEPATITE C. 
HOJE ORGULHA-SE DE TÊ-LO FEITO.
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m 1986 escolhi trabalhar com 
o talvez mais eclético grupo 
de gastrenterologistas do país, 
dirigido pelo Prof. José Pinto 
Correia. Este grupo trabalhava 

no Hospital de Santa Maria e, nessa 
altura, estava integrado no Serviço de 
Medicina 2.

Havia, já então, uma forte tradição na 
área das doenças do fígado, a chamada 
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MESMO APÓS DÉCADAS 
DE PROFISSÃO,  
O MÉDICO E 
INVESTIGADOR CONTINUA 
A DESLUMBRAR-SE 
COM O FÍGADO, QUE 
CONSIDERA UM “ÓRGÃO 
MÍSTICO E MISTERIOSO”

HOSPITAL 
DE SANTA 
MARIA 
– TRINTA 
ANOS DE 
HEPATITE C 
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equipa, desde a primeira hora.
A inovação no tratamento da Hepatite 

C foi feita de modo progressivo. 
Surgiram, step-by-step, novos fármacos 
com taxas progressivas de cura, 
Interferão Injectável três vezes por 
semana, Interferão Peguilado uma 
vez por semana, Ribavirina (4-6 
comprimidos). Só existiam dois 
fármacos do Interferão Peguilado, 
um da Schering-Plough e outro da 
Roche, que sempre investiram no nosso 
Centro Hospitalar. Era uma terapêutica 
muito difícil, recorrendo a fármacos 
injectáveis, com duração nunca inferior 
a 24 semanas, mas podendo chegar 
às 72 semanas. A eficácia global era 
nesta altura de 50% para o genótipo 
1 e para o genótipo 3 de 80%. Os 
efeitos secundários eram muitos e 
potencialmente graves, podendo chegar 
à depressão grave e ao suicídio. Tivemos 
alguns casos, que não nos saem do 
nosso cemitério mental.

Pelo impacto social da doença, esta 
mereceu sempre grande atenção por 
parte dos órgãos de Comunicação Social 
e, por isso, a relação com a imprensa 
foi, desde cedo, muito forte. Em 1997, a 
jornalista Leonor Figueiredo, do Diário 
de Notícias, fez várias primeiras páginas 
com o tema da Hepatite C e a partir 
de 2007, pela mão do Sérgio Gomes, 
da RTP1, fomos cerca de 30 vezes ao 
Bom Dia Portugal. Mais recentemente, 
foi a Alexandra Borges, da TVI, a dar 
destaque ao tema.

Outro salto qualitativo neste 
percurso, foi a “morte”, passe o 
exagero, da biópsia hepática. Em 
2005 surge o Fibroscan@, um exame 
ecográfico que em dois minutos faz 
o diagnóstico (ou não) de cirrose. O 
Hospital de Santa Maria seria, mais 
uma vez, o primeiro em Portugal, e um 
dos pioneiros a nível mundial, a fazê-lo. 
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Hepatologia que, nesse tempo, era 
pouco mais do que as paracenteses e 
vitaminas, para as cirroses avançadas, 
pensava eu!

O contacto com o Prof. Miguel 
Carneiro de Moura, com o Dr. António 
Saragoça, com o Prof. José Velosa, 
com o Prof. Fernando Ramalho, com 
a Prof.ª Fátima Serejo e a Dra. Paula 
Alexandrino, grandes Hepatologistas 
desta casa, despertou em mim uma forte 
vontade de enveredar por este órgão 
muito místico e misterioso.

Já na antiga Babilónia o fígado dos 
animais era o órgão escolhido para 
adivinhar o futuro. E a primeira 
referência a doenças hepáticas surge, 
precisamente, neste período, em escrita 
cuneiforme, onde se descreve a icterícia.

No Hospital de Santa Maria, a massa 
crítica na área hepática era muito forte 
e determinada, com muitos contatos 
internacionais ao mais alto nível. Até 
existia um chamado “Clube do Fígado”, 
onde se discutia, já em 1987, os grandes 
avanços da Hepatologia, incluindo 
os primeiros passos do transplante 
hepático, com o Dr. Eduardo Barroso.

Já existia a Hepatite não-A, não 
B (NANB), dita pós-transfusional 
e esporádica. Misteriosa e mística. 
Em 1986 começam a ser publicados 
os primeiros artigos que relatavam 
eficácias de 6% na eliminação 
definitiva do vírus. Melhor que zero, 
e eu tentava e conseguia convencer 
muitos doentes.

O ano da queda do Muro de Berlim, 
em 1989, constituiu um marco 
importante no tratamento da doença, 
pois conseguiu-se a identificação do 
vírus NANB, agora chamado Vírus da 
Hepatite C (VHC), a partir de estudos 
dos nossos semelhantes (chimpanzés).

No mesmo ano, cinco páginas na revista 
Science relatavam a identificação do 
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consumidores de drogas estavam 
infectados e em 1991 a publicação 
destes resultados, na única revista 
médica indexada em Portugal, a Acta 
Médica Portuguesa, constituiu um 
salto significativo para se entender o 
impacto epidemiológico da Hepatite 
C nos consumidores de drogas e no 
tratamento da doença.

Ainda em 1989, a criação da 
primeira Consulta de Hepatologia e 
da primeira Unidade de Internamento 
de Hepatologia no Hospital de Santa 
Maria fez a diferença. Começava uma 
nova fase. Com o Prof. Carneiro de 
Moura e o Prof. Fernando Ramalho 
à frente da equipa, fazia-se escola, 
reforçava-se a massa crítica e 
consolidava-se uma imagem de cada vez 
maior credibilidade e reconhecimento. 
O Prof. José Velosa, a Profª. Fátima 
Serejo e eu próprio fizemos parte desta 

vírus, através de estudos no chimpanzé, 
e a disponibilização de um teste para 
detectar o anti-corpo da Hepatite C 
(anti-VHC), mudaram o mundo da 
Virologia, permitindo começar a salvar 
vidas. Cinco meses depois da descoberta 
do vírus, começámos a realizar, no nosso 
laboratório, no piso 2, os primeiros testes 
de diagnóstico da Hepatite C. Fomos os 
primeiros a realizá-los em Portugal e dos 
primeiros a fazê-los no mundo.

Desde há muito que, no serviço de 
Gastrenterologia, no piso 2 (Arquivo 
de Gastrenterologia), se guardavam, 
metodologicamente, os soros dos 
doentes hepáticos. A grande gestora 
deste verdadeiro “Biobanco” era 
a Menina Alice, que religiosa e 
empenhadamente cuidava de alguns 
milhares de soros.

Este “arquivo” permitiu constatar 
que, no nosso país, mais de 80% dos 
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Ainda hoje, muitos médicos brasileiros 
se deslocam ao nosso Hospital para 
aprenderem a técnica.

Em 2011, mais um passo nesta 
caminhada: surgem mais dois fármacos 
– o Boceprevir (MSD) e o Telaprevir 
(Janssen) -  que se associavam aos 
outros dois. Foi a época da chamada 
terapêutica tripla, que não fora autorizada 
em todos os hospitais. A eficácia subiria 
para os 70%, mas à custa de uma carga 
de comprimidos muito elevada (era 
necessário, para o Boceprevir, ingerir 
mais de 4000 comprimidos) e de muitos, 
muitos efeitos secundários. O Hospital 
de Santa Maria foi, em Portugal, aquele 
que mais tratamentos disponibilizou, 
nessa altura. “Se é útil para os doentes, 
é necessário fazê-lo” dizia o Dr. Carlos 
da Neves Martins, Presidente do 
Conselho de Administração do CHLN, 
que foi um nosso aliado, obstinado em 
garantir a acessibilidade aos melhores 
medicamentos e às melhores práticas 
clínicas dessa época.

No ano de 2013, um pouco 
inesperadamente, o nosso Centro foi 
proposto para três ensaios clínicos 
multicêntricos e internacionais de 
fármacos inovadores da Abbvie (os 
ABTs 450/267/333). Eram três meses 
de tratamento exclusivamente oral, 
sem efeitos secundários significativos 
e carga vírica quase negativa ao fim de 
uma semana.

Nessa altura, graças a uma equipa 
coesa e experiente, foi possível fazermos 
História no tratamento da Hepatite C 
em Portugal. 

Todos os doentes por nós tratados 
nos primeiros ensaios ficaram curados. 
Muitos deles infectados há décadas, 
tinham 100% de eficácia no tratamento. 
Viveram-se momentos de intensa 
emoção. Choro e abraços dos doentes 
muito agradecidos ao pessoal e à 

Instituição. A emoção era a rodos.
Não posso deixar de destacar o trabalho 

da Paula Ferreira e da Célia Guterres, 
que têm sido fantásticas num trabalho 
exigente que são os ensaios clínicos. A 
partir destes ensaios, era quase impossível 
não querer tratar os doentes com o que 
de melhor existia, pois para tratar os 
doentes mais graves, os descompensados, 
aqueles em lista de transplante e para 
aqueles que precisavam de reduzir o risco 
de carcinoma hepatocelular, não existiam 
mais contra-indicações.

Duas publicações na revista médica 
mais importante a nível mundial, a New 
England Journal of Medicine, uma delas 
em que participei como 4ª autor, tiveram 
uma incalculável importância para a 
nossa equipa, para o Serviço e para o 
CHLN, na sua vertente assistencial e 
de ensino universitário. Outro momento 
decisivo nesta caminhada longa, foram 
as negociações com o INFARMED, 
onde nos deslocámos mais de 20 vezes, 
para conversações com o Dr. Eurico 
Castro Alves. Às vezes era só para 

tomar café, no contexto de um grupo 
de aconselhamento para as novas 
terapêuticas da Hepatite C. Até que, no 
início de 2015, foi aprovado, pelo então 
Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, 
o tratamento com Sofosbuvir para todos 
os portugueses infectados. E Portugal 
voltou a fazer História ao tornar-se um 
dos primeiros países a fazê-lo, ainda 
antes das recomendações da OMS no 
sentido de eliminar a Hepatite C. A 
estratégia foi tratar todos os infectados, 

mesmo os com doença menos grave, o 
chamado tratamento universal.

O Serviço de Gastrenterologia e 
Hepatologia do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte é o Serviço do país que mais 
doentes tratou, cerca de 1600, com uma 
eficácia na eliminação do vírus de 97%, 
mesmo naqueles com cirrose hepática.

Hoje, o Centro Hospitalar Lisboa Norte 
é um Centro de Referência nacional 
e internacional, com a certificação do 
European Board of Gastroenterology and 
Hepatology, na área da Hepatologia 
Clínica pela Unieted European of 
Gastroenterology. Assistimos doentes 
de cerca de 40 países, alguns vindos 
de Timor, Brasil, Moçambique e Cabo 
Verde, para ouvirem a nossa opinião.

O estado atual da arte era inimaginável 
há seis anos atrás: a biópsia hepática 
já não é necessária, são dois a três 
meses de tratamento, com fármacos 
pangenotípicos e terapêutica 
exclusivamente oral, com 1 a 3 
comprimidos, praticamente sem efeitos 
secundários e com eficácia média de 97%. 

Resta-me dizer: Obrigado!
Obrigado a todos os que me ajudaram 

a ser melhor Médico e Investigador. 
Obrigado a muitos, que se tornaram 
Amigos para a Vida. Em particular, 
um grande OBRIGADO ao Zé Carlos 
Pacheco, ao Pedro Castro, ao José Carlos 
Saldanha e ao Zé Pedro, dos Xutos, que 
pela sua intervenção e pela sua força 
também ajudaram a salvar vidas.

Foi por causa da Hepatite C que 
conheci a Amália Rodrigues. Foi o Zé 
Carlos Pacheco, meu paciente, quem nos 
apresentou. E ela escreveu, num disco que 
me deu: “Gostava de conhecer o Senhor 
Dr. pelo bem que ele lhe quer. Gosto da 
sua força como Médico e como Amigo”. 

Ser Médico é uma profissão fantástica, 
que me fascina há 45 anos! 

Obrigado “Santa Maria”!



uais as principais características 
dos aceleradores lineares  
que estão previstos para  
o CHLN, considerados já como 
topo de gama?
No âmbito do concurso para 

expansão do Serviço de Radioterapia, 
estão previstos dois novos Aceleradores 
Lineares Digitais - Elekta Versa 
HD™ e Elekta infinity™ - para além 
de toda a renovação dos sistemas 
de planeamento, do sistema de 
informação oncológica e dos sistemas 
de dosimetria para controlo de 
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2018 PODE 
SER O ANO 
DE VIRAGEM

Serviço de Radioterapia do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte 
(CHLN) tem como objectivo 
primordial desenvolver uma 
cultura centrada no doente, 
através de uma prática de 

prestação de cuidados personalizados e 
de excelência, em tempo oportuno e em 
ambiente humanizado.

Desenvolve, ainda, os actos necessários 
para o controlo e diminuição dos tempos 
de espera para tratamento e promove 
medidas necessárias para o cumprimento 
das orientações gerais do CHLN ao nível 
assistencial, do ensino e da investigação.

Outra das suas missões passa por 
assegurar a permanente qualificação 
e actualização técnica e científica dos 
profissionais do serviço e contribuir para 
a formação contínua de clínicos, de modo 
a manter o estatuto de idoneidade para 
capacidade formativa reconhecida pela 
Ordem dos Médicos. 

Na formação de Técnicos Superiores 
de Diagnóstico e Terapêutica, o Serviço 
de Radioterapia do CHLN conta com 
a colaboração das Escolas Superiores 
de Tecnologias da Saúde, Físicos 
Hospitalares e Enfermeiros.

Com outras entidades de saúde e 
organismos que atuem nesta área, 
o Serviço estabelece protocolos de 

0

colaboração orientados para a melhoria 
sustentada do acompanhamento e 
tratamento do doente oncológico. 
Também desenvolve as ações necessárias 
para aproximação da capacidade 
terapêutica às necessidades da população 
da área de referenciação.

Atualmente, o serviço está equipado com 
três Aceleradores Lineares, sendo dois 
de nova geração, que permitem executar 
técnicas de precisão.  O terceiro acelerador 
linear necessita de ser substituído. O  
“down-time” deste equipamento não 
contribui para a efetividade necessária, 
mas sabemos que está decidido pelo 
Conselho de Administração o pedido da 
sua substituição em 2019. Estas unidades 
de terapia precisam de ser reforçadas para 
responder eficazmente à procura que se tem 
registado.Por isso, o ano de 2018 pode ser 
ano de viragem na modernização do Serviço 
de Radioterapia do CHLN. Nesse sentido, 
estão projetadas obras de reestruturação 
e requalificação com a instalação de dois 
novos Aceleradores Lineares topo de gama e 
uma nova TC de planeamento dedicada.

Estes novos equipamentos vão permitir 
diminuir os encargos financeiros do 
CHLN, atualmente suportados pelo 
envio de doentes para outras instituições.

O Serviço ficará apto a realizar todas 
as técnicas de precisão, nomeadamente 
3D conformacional, IMRT, radiocirurgia, 
radioterapia estereotaxica fracionada 
de corpo, cérebro, cabeça e pescoço, 
“gatting” e 4 D do pulmão.

A aquisição destes novos Aceleradores 
Lineares vai possibilitar aumentar o 
número de novos doentes tratados.
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A DIRECTORA DO SERVIÇO 
DE RADIOTERAPIA DO CHLN 
ANTECIPA VANTAGENS 
DO INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO 
NA ÁREA QUE TUTELA 

DRA. MARIA 
FILOMENA DE PINA
DIRECTORA DO 
SERVIÇO DE 
RADIOTERAPIA

Q“CADA PACIENTE 
  É UM PACIENTE”

O DIRECTOR-GERAL DA ELEKTA, 
ENGº FERNANDO LOPES, DESVENDA 
AS PARTICULARIDADES 
DOS ACELERADORES LINEARES
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qualidade. Estes Aceleradores Lineares 
são equipamentos que dispõem da 
mais avançada tecnologia que cobre 
toda a gama de tratamentos em 
radioterapia, incluindo os tratamentos 
de radioterapia convencional, 
radiocirurgia estereotáxica cerebral e 
de corpo e radiocirurgia de intensidade 
modulada. Estão ainda desenhados para 
proporcionarem precisão e velocidade, 
dispondo, para tal, de sistemas de 
imagem guiada, sistemas de controlo 
respiratório, imagem 4D correlacionada 
anatomicamente e mesas de tratamento 
robotizadas.

Quais são as mais-valias que este 
equipamento vai trazer aos utentes e 
aos profissionais do CHLN?
Estes novos Aceleradores Lineares, 
em conjunto com a renovação dos 
sistemas de planeamento e do sistema 
de informação oncológica, permitirão 
aos utentes receberem novas técnicas 
de tratamento e proporcionarão aos 
profissionais do CHLN uma melhoria 
do seu fluxo de trabalho diário. Os 
novos aparelhos são configurados com 
a correspondência de feixes entre eles, 
significando um fluxo de trabalho mais 
fluído. Consoante o tipo de tratamento e 
a carga de trabalho, os pacientes podem 
ser reencaminhados entre aceleradores, 
sem implicar passos adicionais e com os 
mesmos resultados no tratamento.

São, igualmente, equipamentos mais 
“humanizados”, ou seja, equipamentos 
em que a experiência do paciente 
durante o tratamento foi tida em 
consideração no design dos mesmos. 
Por exemplo, vão possibilitar dar 
doses de radiação direccionadas num 
curto período de tempo, melhorando a 
experiência do paciente em termos de 
conforto e duração, com o menor risco 
de tumores secundários. Concluindo, 
aumentam os ganhos em saúde, 
possibilitando melhores resultados 
para os pacientes e menores custos 
operacionais. 

Quais as grandes vantagens que estes 
equipamentos apresentam, face aos  
que actualmente estão em 
funcionamento no CHLN?
Os novos Aceleradores Lineares vão 
possibilitar tratar mais pacientes e 
também implementar novas técnicas, 
como por exemplo a radiocirurgia 
esterotáxica, além dos tratamentos de 
tumores que hoje seriam complicados de 
tratar com os equipamentos existentes. 
Os aceleradores existentes continuarão 
a ser “ferramentas” disponíveis para 
tratar o cancro, mas os novos, ao 
disporem de capacidades tecnológicas 
mais avançadas, possibilitam dar 
resposta a mais pacientes e a tumores 
mais complexos de ser tratados com 
radioterapia.

Cada paciente é um paciente, assim 
como cada tumor é um tumor, e um 
dos maiores desenvolvimentos actuais 
da radioterapia é a capacidade de 
personalizar o tratamento e de adaptar 
o mesmo no decurso das várias 
sessões.  Ao longo das sessões de 
radioterapia, o tumor muda de forma 
ou de posição, e é importante dispor 
das mais avançadas ferramentas, não 
só de tratamento, como é o caso dos 
novos aceleradores, mas também de 
planeamento, para que ao longo das 
várias sessões o paciente continue a 
receber o tratamento mais adequado e 
mais efectivo para o seu caso.

Em resumo, os novos Aceleradores 
Lineares proporcionam tempos de 
tratamento mais curtos, quando 
comparados com os anteriores, a saber:  
73% para metástases cerebrais, 62% para 
o pulmão e 62% para o fígado.

Além da capacidade de fazer 
tratamentos estereotáxicos, 
disponibilizam novas opções de 
tratamento aos pacientes, técnicas de 
entrega mais comuns e expansão de guias 
de tratamento previamente estabelecidos 
para atingir alvos mais complexos, 
incluindo pulmão, cérebro, coluna 
vertebral, próstata e fígado.
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ESPAÇO FAMILIAR 
RONALD 
MCDONALD:
UM CANTINHO 
MUITO ESPECIAL

primeiro Espaço Familiar 
Ronald McDonald, em 
Portugal, nasceu no Hospital 
de Santa Maria (HSM), em 
Lisboa, com o objectivo de 
apoiar as famílias das crianças 

que têm de ficar internadas nesta Unidade 
Hospitalar e teve como grande mentora 
a Professora Maria do Céu Machado e 
como grande impulsionador o Presidente 
do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), Dr. 
Carlos das Neves Martins. 

O Espaço Familiar Ronald 
McDonald foi inaugurado a 12 de 
julho de 2017 pelo Ministro da Saúde, 
Professor Doutor Adalberto Campos 
Fernandes, e é um dos projectos da 
Fundação Infantil Ronald McDonald, 
uma IPSS - Instituição Particular 
de Solidariedade Social -  que existe 
em Portugal desde 2000 e que, desde 
então, já apoiou gratuitamente mais 
de 2.000 famílias com crianças em 
tratamento hospitalar.

O O Espaço Familiar Ronald 
McDonald, já considerado, pelas 
famílias das crianças internadas como 
uma “lufada de ar fresco”, só foi 
possível graças à excelente parceria 
estabelecida entre a Fundação Infantil 
Ronald McDonald (FIRM), o CHLN e 
a Associação para as Crianças de Santa 
Maria, que em conjunto assinaram 
um protocolo para a instalação deste 
“porto de abrigo”.

Para uma das mães, Clélia Martins, 
este espaço é muito especial. “Quando 
entro na Casa - é a forma como eu gosto  
pessoalmente de chamar ao Espaço -, é 
como se saísse do Hospital, apesar de 
estar apenas num piso diferente. Antes do 
Espaço existir era nos corredores ou no 
jardim, quando o tempo permitia, que fazia 
as refeições e que descansava. Para lavar 
roupa tinha que ir a casa, ou a casa de 
familiares, e nem sempre era fácil, pois a 
roupa não secava de imediato porque não 
tinha máquina de secar e tinha que fazer 
mais uma viagem para a ir buscar. Para 
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além de ser um Espaço muito bem decorado 
e muito confortável, assemelha-se ao Espaço 
habitual de casa. É como se de certa forma 
aí estivesse, acompanhada de pessoas que 
partilham a mesma experiência de dor, 
ainda que todos com diferentes patologias.” 

Destinado a toda a família, o Espaço 
Familiar Ronald McDonald tem uma 
área de 183m², localizada no Piso 1 
do Hospital. Aqui as famílias podem 
tomar banho, lavar roupa, dormitar ou 
simplesmente descansar, ver televisão, 
tomar um simples café ou uma refeição 
completa, num ambiente que se pretende 
aproximar, o mais possível, ao de uma 
casa familiar, continuando a acompanhar 
de perto as suas crianças, que estão em 
tratamento neste Hospital. Além do 
apoio às famílias, este Espaço humaniza 
o trabalho que o Serviço de Pediatria do 
CHLN presta aos mais novos.

As famílias das crianças em tratamento 
no HSM e interessadas em utilizar o 
Espaço Familiar Ronald McDonald 
entram em contacto com o Serviço 

Social da Pediatria do Hospital, que 
as referenciará à equipa da Fundação 
Infantil Ronald McDonald responsável 
pela coordenação do Espaço. 

O Espaço Familiar Ronald McDonald 
está aberto das 9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, podendo este horário vir a 
ser alargado posteriormente. 

São vários os serviços que o 
Espaço Familiar Ronald McDonald 
disponibiliza para ajudar as famílias 
numa altura difícil das suas vidas:  
salas de estar, cozinha, lavandaria,  
sala de amamentação, sala de  
repouso e balneários. Desde a sua 
abertura, o Espaço Familiar Ronald 
McDonald já recebeu 205 famílias.  
As zonas mais utilizadas são a cozinha, 
os balneários e a lavandaria. 

CONSIDERADO PELOS PAIS  
DE CRIANÇAS INTERNADAS  
COMO UMA “SEGUNDA CASA”,  
É UM DOS PROJECTOS COM MAIS 
ALCANCE SOCIAL NO CHLN

Lisboa Norte  Parceiros
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MARGARIDA  
VIEIRA MARTINS
COORDENADORA  
DE COMUNICAÇÃO 
DA FIRM
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O SENTIDO DO DEVER

ou Maria Manuel. O meu nome 
resulta da fusão dos segundos 
nomes dos meus pais: Luísa 
Maria e Luís Manuel, que 
se conheceram casualmente 
em Faro, onde eu fui nascer. 

Andei em escolas públicas desde o 5º 
ano porque tinha uma mãe que defendia 
acerrimamente o ensino público. Fui 
sempre uma excelente aluna e, desde 
que me lembro, não me recordo de 
não ter querido ser Médica. Lembro-
me que, ainda pequenina, tinha duas 
certezas: queria ser Médica e queria 
ter um marido gordo e cozinheiro. 
Materializava o primeiro sonho vestida a 
rigor, com máscaras e toucas que o meu 
pai me trazia do Hospital e em múltiplas 
operações que fazia a uma boneca que 
tinha, chamada “Loura”.

Com 18 anos mudei-me para Lisboa, 
num carro em 3ª mão, com carta tirada 
há uma semana, e pouco tempo depois do 
atentado às Twin Towers, em setembro de 
2001. Era uma miúda cheia de sonhos. 
Entrei na Faculdade de Medicina de 
Lisboa, radiante. Tive um percurso 
universitário bem-sucedido. Em 2005 

S

COM 18 ANOS 
MUDOU-SE DO ALGARVE 
PARA LISBOA, NUM 
CARRO EM 3ª MÃO E
COM CARTA TIRADA 
HÁ UMA SEMANA. 
QUERIA CUMPRIR UM 
SONHO DE INFÂNCIA: 
SER MÉDICA. HOJE 
É UMA NEUROCIRURGIÃ 
DE EXCEPÇÃO. 
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fui premiada com uma bolsa de mérito da 
Universidade de Lisboa e usei esse dinheiro 
para integrar uma equipa de enfermeiros 
da AMI – Assistência Médica Internacional 
- destacada na Ilha do Fogo, em Cabo 
Verde. Trabalhava no hospital público da 
cidade de São Filipe às segundas, quartas 
e sextas-feiras. Às terças e quintas ajudava 
um Cirurgião Geral num hospital de missão 
católica. Estava longe de adivinhar o que a 
vida me reservaria dez anos mais tarde.

O meu primeiro contacto com a 
Neurocirurgia foi no final do terceiro ano 
da faculdade. Escolhi-a como disciplina 
optativa em setembro de 2004, porque 
não a tinha tido no currículo obrigatório. 
Não pensava vir a ser Neurocirurgiã. Mas 
tinha curiosidade, muita curiosidade e uma 
enorme atração pela dificuldade. Passei 
um mês incrível no Serviço, ao qual hoje 
pertenço, e nunca mais dele me desvinculei. 
Passei a acompanhar os médicos de 
urgência, a assistir a consultas e a “fugir” 
para o Bloco Operatório sempre que podia. 
Aprendi a fechar uma cabeça e, de quando 
em quando, fazia um buraco de trépano. 
No Verão desse ano, fui fazer um estágio 
de um mês para Aarhus, na Dinamarca 
e, coincidência ou não, fui colocada no 
Serviço de Neurocirurgia. 

Voltei a Lisboa e ao Serviço de 
Neurocirurgia do Hospital de Santa Maria, 
como voluntária, certa da Especialidade que 
iria escolher um dia. E assim se passaram 
os anos clínicos e se foi instalando em 
mim uma sensação magnetizante com esta 
especialidade, da qual já não queria escapar. 
Chegou o dia da escolha e a vaga foi minha. 
Iniciei o Internato de Neurocirurgia em 
janeiro de 2009 no Santa Maria. 

Lembro-me que, no final do 1º ano de 
Internato, em vez de entregar ao meu tutor 
um relatório a preto e branco a descrever 
as minhas actividades curriculares de forma 
objectiva, colei na capa uma fotografia que 
tinha tirado a 4 miúdos a mergulharem de 
cabeça no mar, saltando de uma alta ravina. 
Escolhi esta foto porque ela representava 
o que eu sentia naquele momento: que a 
escolha do Internato de Neurocirurgia 
tinha sido um grande mergulho de cabeça. 
Escrevi: “O primeiro ano de Neurocirurgia não 
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Recém-Especialista, iniciei a actividade 
profissional como Neurocirurgiã 
Pediátrica em Mwanza, na Tanzânia, 
como Global Neurosurgery Fellow do hospital 
onde tinha trabalhado em Nova Iorque. 
Costumo dizer que não tenho sorte, 
excepto com lugares de estacionamento, 
mas que não perco uma oportunidade 
de fazer mais e melhor e que umas 
oportunidades levam a outras, num 
caminho íngreme e estreito, a subir. O 
meu ano na Tanzânia voltou a moldar-me, 
como se de plasticina me tratasse. 

Regressei ao Hospital de Santa Maria 
um ano depois. A alegria que tive quando 
vi a vaga para Assistente Hospitalar de 
Neurocirurgia publicada em Diário da 
República foi uma alegria de regresso 
a casa que só sente quem está longe. 
Iniciei o meu percurso como Assistente 
Hospitalar do Serviço em janeiro de 
2017. Adoro o que faço, orgulho-me 
de ser peça integrante deste puzzle 
tão complexo que é o SNS e tenho a 
convicção de que, estando na linha da 
frente de um Hospital Central, melhoro 
diariamente a vida de muitas pessoas. E 
é isso que me move. Se, à data de hoje, 
tivesse que colar uma fotografia num 
qualquer relatório, colaria um atleta 
olímpico a saltar em altura.

Se tentar perceber qual foi o factor 
determinante que me fez escolher 
Neurocirurgia, penso que não foi o 
interesse que naturalmente tinha pelas 
neurociências, como muitos podiam pensar. 
Foi, talvez, o fascínio por aquele grupo 
concreto de pessoas que trabalhavam 
naquele Serviço em particular, que me 
pareciam mágicos comandados por um 
brilhante maestro e faziam habilidades 
de enorme complexidade e dificuldade 
técnica em doentes, para mim misteriosos, 
com uma dedicação infinita. Um dia, o 
Professor João Lobo Antunes disse que 
não sabia dizer qual a característica que 
mais apreciava num neurocirurgião, mas 
sabia qual a que mais falta sentia quando 
não existia: “The victorian sense of 
diligence”. E eu não podia concordar mais. 
É “o sentido do dever”. E é isto que eu 
espero passar às futuras gerações.

é fácil”. E prossegui: “Para ser interna do 
primeiro ano de Neurocirurgia é preciso saber 
sentir (entre as mãos) quando se deve mudar 
do perfurador para a fresa no trépano manual, 
aprender a concentrar a nossa força ao espetar 
os pins do Mayfield e, principalmente, e o mais 
importante e difícil, aprender a não fazer força. 
Não fazer força, sem deixar de se ser forte. Que 
difícil parece (não é?): ser forte sem usar a 
força.” E mais: “É preciso aprender a dormir 
profundamente, quando se pode dormir, a comer 
muito, e qualquer coisa, quando se pode comer, a 
esquecer depressa e a recordar ainda mais rápido. 
É preciso ser rápida, muito rápida. É preciso 
conseguir ter uma mão direita verdadeiramente 
dextra e uma mão esquerda um bocadinho dextra. 
Mais ou menos como tocar piano. É necessário 
ter pontaria, saber neuroanatomia e acreditar, 
convictamente, que os dias têm mais de 24h. 
Acreditar, convictamente, em quase tudo, acho 
eu. É fundamental ter capacidade de improviso 
e é inevitável fazer erros. Erros e mais erros; 
erros sem fim. Erros que, por mais que doam, 

façam frios na barriga ou calores inesperados, 
fazem parte deste ano e são eles que talvez me 
permitirão escrever menos vezes a palavra «erro» 
no relatório do próximo ano”. 

Os anos da Especialidade passaram à 
velocidade do fogo num rastilho de foguete, 
mas deixaram marcas como se de plasticina 
eu me tratasse. Tive oportunidade de me 
subespecializar em centros de referência 
internacionais e considero que este 
tempo passado fora foi fulcral para o 
meu desenvolvimento profissional. Fiz 
um estágio de Neuro-Intensivismo, no 
Addenbrookes’ Hospital, em Cambridge, e 
passei um ano a treinar Neurocirurgia 
Pediátrica no New York Presbyterian Hospital/
Weill Cornell Medical Centre, em Nova 
Iorque. Regressada dos EUA, terminei a 
Especialidade cerca de um ano depois. Fui 
fazer exame de saída ao Porto e fechei, 
nesse dia, um dos capítulos mais marcantes 
e enriquecedores mas também mais duros 
da minha vida: o Internato Médico.
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A CRÓNICA 
DO ANTI- 
-PATERNALISMO

Anastácia chegou até mim 
pela “Mama Cris”. O prefixo 
“Mama”, na Tanzânia, aplica-se 
a qualquer mulher com idade 
biológica para ser mãe, quer 
o seja, ou não. Nunca tinha 

trabalhado em casa de um expatriado e a 
sua experiência profissional resumia-se à 
venda ambulante de chapatis – o pão típico 
da culinária indo-portuguesa de Goa - e 
Vitumbuwa – uma espécie de panqueca frita 
com coco-  pelas encostas de Mwanza.

A “Mama Anastácia” andava descalça, 
escondida em panos de cores garridas, e 
tinha um olhar infantil, entre o medroso 
e o desconfiado. Saltava à vista porque 
usava o seu próprio cabelo, curto, 
dispensando as exuberantes cabeleiras 
postiças que se vendiam no mercado, tão 
atrativas para outras mulheres. Não sabia 
ler ou escrever e nada em particular a 
distinguia de uma outra qualquer mulher 
Sukuma – o grupo étnico mais numeroso 
na Tanzânia - que também usasse o seu 
próprio cabelo. Mama Anastácia era 
pobre, como as outras, era de longe, como 
as outras, sem perspectivas de mudança, 
como as outras, cheia de filhos, como as 
outras. Disse-me que tinha 27 anos; eu 
contei 16. Começou a trabalhar em minha 
casa cerca de três semanas depois de 

me ter mudado para as margens do Lago 
Vitória. Eu não sabia escolher galinhas 
vivas, nem matá-las e muito menos depená-
las. Não sabia fazer pão e não sabia falar 
suaíli, ainda. A Anastácia não sabia para 
que serviam os talheres e muito menos 
tinha visto alguém comer cenouras raladas. 
Começámos por comunicar, a custo, através 
do Google Images e, em poucas semanas, 
tornámo-nos as rainhas da comunicação por 
imagens. Até eu me tornar fluente em suaíli 
e até a Anastácia tornar-se a dona da casa. 

Quando chegava, vinda do hospital, 
deparava-me com ela ora a fazer a sesta no 
sofá com a televisão ligada na CNN ora a 
beber chá preto, quente, sentada no tórrido 
terraço ao sol, virado para o lago. Tinha, 
por vezes, um ar tão contemplativo que 
me convenci de que sabia meditar. Soltava 
pequenos gritinhos quando alguma coisa 
a fazia feliz ou quando eu tentava que 
repetisse uma palavra em inglês e dava um 
grande suspiro (quase como se lhe estivesse 
a faltar o ar) quando queria dizer “sim”. 
Não usava a negação nas frases, de forma 
que, quando lhe perguntava qualquer coisa, 
como: “Não queres vir comigo lá abaixo comprar 
ovos?”, respondia: “Sim”, querendo com isto 
dizer: “Sim, não quero ir contigo lá abaixo”.

Aprendeu tudo o que lhe consegui ensinar, 
assim como eu aprendi todo o suaíli que 
me quiseram ensinar. Aprendíamos sem 
esforço e com particular interesse. Eu 
era habilidosa nos cumprimentos. Isso 
abria-me portas e facilitava-me a vida. 
Conseguia estar dois minutos, ininterruptos, 
a cumprimentar. Cumprimentava, 
cumprimentava, cumprimentava e, 
finalmente, perguntava o que tinha a 
perguntar. “Habari za asubuhi?, Habari yako?, 
Habari za mchana?, Shikamoo, Mambo, Poa“ 
(1) etc... e - atropina? Hoje temos?”.

Um dia, Anastácia viu-me chorar, ou 
melhor, viu-me no dia em que chorei. 
Chorei 8 horas sem parar. Chorei todas 
as desgraças que vi, as mortes, as 
imagens dos infernos. E chorei o Elias. 
As frustrações, as fúrias e as raivas. O 
insuportável optimismo de um sistema 
falhado. Chorei pela perfeita consciência 
da dimensão do problema e pela perfeita 

consciência da minha dimensão. E voltei 
a chorar o Elias. Vezes e vezes sem conta, 
até me levantar. Ela não disse nada, não 
se mexeu, não me abraçou, nem ralou 
cenouras naquele dia. Limitou-se a ficar.

Mudei-me para Dar-es-Salaam, capital da 
Tanzânia, ao fim de 10 meses. Perguntei a 
Anastácia o que gostaria que lhe oferecesse 
como presente de despedida e agradecimento. 
Podia pedir o que quisesse. “Caixas de 
oxibutinina para a filha mais velha?”, “Uma 
viagem a Lisboa?”, “Xelins Tanzanianos ou dólares 
Americanos”?, perguntava eu.

-“Hapana, hapana, hapana”- Não. Não. Não. 
Não era nada disto que ela queria! Quis o 
meu smartphone. Um velho e desactualizado 
Samsung, desligado, guardado na primeira 
gaveta da mesinha de cabeceira, onde 
guardava o meu cartão de contactos.

-Anastácia, é um telefone que tu queres como 
presente de despedida?

E era. E já não me espantei como um Mzungo 
tresmalhado - indivíduo da raça branca - 
acabado de chegar a África. Entreguei-lhe o 
telefone sem pensar duas vezes, entreguei-lhe 
o telefone como se estivesse a pagar um ano 
de escola das três crianças. Esqueci-me das 
fotografias que lá tinha, das mensagens que, 
por alguma razão, não tinha apagado, das 
notas pessoais. Concentrei a minha energia e 
as minhas emoções no gesto e ela no telefone 
propriamente dito. E foi a vez dela chorar. 

Esta pequena crónica simboliza uma ideia 
que fui tendo ao longo de um ano de difícil 
trabalho clínico na África sub-sariana. 
Desenvolvi-a porque fui parte integrante de 
um sistema de saúde local durante 12 meses.

 As chamadas “short-term missions” são 
frequentes em países africanos. São, 
provavelmente, a forma mais prática 
e simples de organizar uma acção dita 
“humanitária”, materializando uma série 
de boas intenções e afagando consciências 
morais. São fonte de prazer para quem 
as pratica, encaradas como actos de 
altruísmo, beneficiam porventura um ou 
outro doente que se cruze com elas e são 
absolutamente desastrosas, por regra, para 
o sistema instituído. Chegam como um 
furacão; impõem um ritmo previamente 
inexistente; alteram uma rotina que, 
por mais viciosa que seja, existe; 
gastam recursos materiais (tais como 
fármacos anestésicos) e, posteriormente, 
desaparecem tal como a Cinderela à meia-
noite, deixando um rasto mais ou menos 
intenso, consoante o grau de complexidade 
da prática. O sistema local, na grande 
maioria dos casos, não pediu ajuda, 
dispensaria a ajuda se tivesse um voto 
crítico e principalmente esconde o mais 
possível as suas fraquezas, com a plena 
noção de que uma semana de extenuante 
trabalho alheio não é a solução necessária. 
As “short-term missions” são a verdadeira 
antítese do “dá-me aquilo que eu quero e 
não aquilo que tu achas que eu preciso” 
e espelham uma forma, mais ou menos 
velada, de paternalismo. 

Os povos da África sub-sariana precisam 
de ajuda mas, na minha perspectiva, esta 
ajuda deve ser sustentada ao longo do 
tempo, construtiva, dirigida aos problemas 
basais do sistema antes das cúpulas e 
principalmente desejada por quem a 
recebe. Tal como a Anastácia desejou 
um presente inesperado, os hospitais e 
as equipas locais saberão melhor que 
qualquer um de nós, o que realmente 
querem e precisam.
(1). Habari za asubuhi?, Habari yako?,  
Habari za mchana?, Shikamoo, Mambo,  
Poa-diferentes formas de cumprimento. 

A HISTÓRIA DE ANASTÁCIA, 
UMA MULHER SIMPLES QUE  
A DRª MARIA MANUEL ENCONTROU 
NA TANZÂNIA

A
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