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OPINIAO 

Porque não eliminámos 
ainda a hepatite C 
em Portugal? 
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Que 
extraordinária 
e inesperada 
oportunidade 
a pandemia 
Covid-19 nos 
proporciona: 
literacia 
global 
indireta, 
que ajuda 
à eliminação 
de uma outra 
pandemia 

lguma coisa de especial 
deve ter ocorrido para que, 
depois de tantos anos de 
insistência, tantos apelos à 
consciência cívica e ética, 
tantas referências ao sobres-

 

salto ético permanente que proclamamos 
como indispensável para uma real estraté-
gia social inclusiva, continuemos no limbo 
da indiferença, a conceder à hepatite C o 
anátema da pandemia esquecida, nós, que 
tudo poderíamos fazer - como tantas vezes 
ensaiamos a convocatória para mobilização 
geral - para sermos capazes de colocar 
Portugal na dianteira do mundo. 

Durante três décadas, colocou muitos 
milhares de portugueses com doença grave 
no fígado, com cirrose hepática, retirou 
muitos indivíduos do seio das suas famí-
lias, do seu meio social, do seu trabalho, 
e truncou a sua esperança de vida em 
internamentos hospitalares, sob recursos 
prodigiosos e onerosos para suporte da sua 
condição biológica precária, cirrose que 
também cruelmente promoveu o desen-
volvimento do cancro no fígado, fazendo 
disparar as estatísticas da mortalidade on-
cológica e as necessidades de resgate pela 
transplantação hepática (só) quando pos-
sível. Portugal, pelas suas circunstâncias 
históricas e sociais do final do milénio -
como outros países de outras dimensões e 
pujança o experienciaram -, constituiu-se 
como um território da Europa do Sul onde 
a hepatite C, paulatina e silenciosamente, 
foi recrutando dezenas de milhares de 
indivíduos, transformando-os insidiosa e 
irreversivelmente em doentes crónicos do 
fígado, sem escolher sexo, raça, religião ou 
status social. A hepatite C não poderia ser 
mais perversamente democrática e plural. 
Viajou com os que tiveram "comportamen-
tos de risco" e com os que não imaginavam 
que podiam ter tido "comportamentos de 
risco". Entrou, envergonhadamente, em 
casa de portugueses que só disso tomaram  

consciência após alguns apelos mediatiza-
dos, lancinantes, apenas tornados visíveis 
por ocorrerem em pleno palco político... 

Ficou lamentavelmente sequestrada 
na ideia de que é uma forma de hepatite 
que ocorre, em exclusivo, em quem teve 
hábitos comportamentais de risco, quem 
teve grandes vulnerabilidades e vidas de 
excessos, ou quem de alguma forma trans-
grediu a moral e os costumes, saltitando 
entre a indigência e a irresponsabilidade. 
Estigmas duríssimos, injustos e discrimi-
natórios, que provocaram e provocam um 
grande desconforto emocional, ainda hoje, 
em quem se diagnostica hepatite C. Estig-
ma que foi retirando do palco mediático 
- ainda para mais não estando dependente 
do condimento sexual, sempre tão atrativo 
às luzes da Imprensa - uma condição po-
tencialmente grave para a saúde individual, 
mas tão fácil e absolutamente curável na 
atualidade. 

Tendo nós 40 mil portugueses que não 
sabem estar infetados (e, por isso, podem 
sofrer graves consequências a curto e 
médio prazo), dispondo de ferramentas 
seguras e eficazes para aniquilar o vírus, 
chegou a hora de procurarmos todos os 
que se podem ver livres desta infeção e 
identificá-la, tratá-la e curá-la, escrever 
história no panorama sanitário mundial. 
Portugal pode e deve eliminar a hepatite C, 
cumprir em tempo útil o que solenemente 
prometemos à Organização Mundial da 
Saúde. Agora que os portugueses domi-
nam a semântica dos "testes rápidos", dos 
"PCR", dos "falsos positivos e negativos", 
será mais fácil e oportuno implementar 
e promover a aceitação, com eficácia e 
objetividade, de uma estratégia de ras-
treio desta infeção, garantindo imediata 
acessibilidade ao tratamento e à cura. Que 
extraordinária e inesperada oportunidade 
a pandemia Covid-19 nos proporciona: 
literacia global indireta, que ajuda à elimi-
nação de uma outra pandemia! 


