Prof. Doutor Rui Sarmento e Castro

O Prof. Doutor Rui Manuel do Rosário Sarmento e Castro aposentou-se hoje, por limite de idade.
Rui Sarmento e Castro, natural de Campanhã, Porto, é licenciado em Medicina (1980), mestre em Saúde
Pública (1999) e doutorado em Doenças Infeciosas (2005) pela Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto. A sua formação pós-graduada fez-se no Internato Geral do Hospital de Santo António e no
Internato Complementar de Doenças Infeciosas do Hospital Joaquim Urbano, onde trabalhou como
especialista, ascendendo à categoria de chefe de serviço e aos cargos de diretor de serviço e diretor
clínico. Em junho de 2016, no processo de integração do Hospital Joaquim Urbano no Centro Hospitalar
Universitário do Porto (CHUPorto), voltou ao Hospital de Santo António.
Rui Sarmento e Castro foi docente convidado de Microbiologia e Doenças Infeciosas da Escola de Ciências
da Saúde da Universidade do Minho, sendo atualmente professor catedrático convidado do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, com a responsabilidade do módulo de
Doenças Infeciosas do 5º ano do mestrado integrado em Medicina.
Rui Sarmento e Castro desempenhou diversas funções sociais ligadas a doenças infeciosas: assessor da
Área das Doenças Transmissíveis da Administração Regional de Saúde do Norte; membro do Programa
Nacional de Luta contra a Tuberculose; presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da
SIDA, da Sociedade Portuguesa de Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica, e do Grupo Português de
Estudos em Coinfeção VIH/ Hepatites.
Rui Sarmento e Castro testemunhou o aparecimento de duas das maiores pandemias da história:
VIH/SIDA, em meados dos anos 80, no início da sua exposição à infeciologia, e COVID-19, nos dois últimos
longos anos. Durante décadas, liderou equipas interdisciplinares, em rede, no combate à SIDA, às
hepatites víricas, à tuberculose, às coinfecções, a outras doenças transmissíveis e a condições associadas.
Lutou pelo acesso aos tratamentos e às melhores práticas, pelos direitos dos doentes, com atenção
especial aos cidadãos mais vulneráveis e discriminados. Ajudou a eliminar preconceitos, a procurar
consensos e a obter soluções pragmáticas, justas e replicáveis na defesa dos direitos humanos e da saúde
pública. Associou ao trabalho assistencial, a investigação clínica, o ensino, a formação pós-graduada, a
divulgação e difusão da ciência na comunidade.
O Conselho de Administração torna público o seu apreço pela carreira do Prof. Rui Sarmento e Castro,
com ênfase nos últimos seis anos: cooperação inequívoca na integração da cultura clínica e do património
imaterial do Hospital Joaquim Urbano no CHUPorto, direção do Departamento de Medicina e do Serviço
de Doenças Infeciosas, liderança da nossa resposta institucional à COVID-19, conduzida com
tranquilidade, eficácia e segurança. Deixa connosco práticas, estruturas e pessoas preparadas, que
ajudarão a suavizar a descontinuidade do seu trabalho no CHUPorto.
Porto e CHUPorto, 12 de janeiro de 2022
O Conselho de Administração
Paulo Barbosa, José Barros, Eduardo Alves, Rita Moreira, Rita Veloso.

