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PROGRAMA

SEXTA-FEIRA  28 de Maio de 2010 

9h00 Recepção e Credenciação dos Congressistas

10h00 Sessão Solene de Abertura
Presidida por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde - Dr. Manuel Pizarro

10h30 Os Cuidados de Saúde nas Misericórdias Portuguesas
Apresentação de Estudo - Grupo Misericórdias Saúde
Dr. Salazar Coimbra (Presidente do Conselho de Gestão do GMS)

Dr. Paulo Coelho (Secretário do Conselho de Gestão do GMS)

11h00 Pausa para Café

PRESIDENTE:

Dr. Faria de Almeida

(Vice-Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto )

11h15 Actividade Hospitalar nas Misericórdias
Perspectiva da UMP na Área Hospitalar
Dr. Manuel de Lemos (Presidente do Secretariado Nacional da UMP)

MODERADOR:

Eng. Arlindo Maia (Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde)

Políticas de Estado
Dr. Manuel Pizarro (Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)

13h00 Almoço (Oferecido pelo Congresso)
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14h30 Sistema de Avaliação da Qualidade em Saúde
Apresentação do Projecto SINAS
Dr. Eurico Castro Alves

Sistemas de Avaliação de Saúde Internacionais
Eng. David Sanders (Consultor para a Qualidade em Saúde)

(Coordenação Geral - Projecto SINAS / Membro do Conselho Directivo da ERS)

Ponto da Situação do Projecto
Prof. Dr. António Sousa Pereira

(Coordenação Geral - Projecto SINAS / Presidente do Conselho Directivo do ICBAS)

Questões Práticas da Implementação do SINAS

Debate
MODERADOR:

Dr. Salazar Coimbra (Presidente do Conselho de Gestão do GMS)

16h00 Pausa para Café

16h15 A Importância da Proximidade na Prestação 
de Cuidados de Saúde
Dr.ª Maria do Carmo Ferreira (Equipa Coordenadora Regional do Norte)1

PRESIDENTE / MODERADOR:

Enf.ª Filomena Cardoso (Vogal do Conselho Diretivo da ARS Norte)

Dr. Ferraria Neto (Director Geral do Hospital Particular de Almada)2

18h00 Encerramento dos Trabalhos

20h30 Jantar no Casino da Póvoa de Varzim
(Oferecido pelo Congresso)

1 Em substituição da Dr.ª Ana Escoval - Representante da Escola Nacional de Saúde Pública 
2 Em substituição do Dr. Fernando Araújo - Presidente ARS Norte

Eng.ª Inês Sá Dantas (Consultora da Siemens)
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SÁBADO  29 de Maio de 2010

9h00 A Repercussão do Envelhecimento na Prestação 
de Cuidados de Saúde
Da Discriminação pela Idade ao Envelhecimento Saudável: 
o Caminho da Promoção da Saúde
Prof.ª Constança Paúl (Psicóloga - Docente Inst. Ciências Biomédicas Abel Salazar)

10h45 Pausa para Café

PRESIDENTE / MODERADOR:

Prof. Dr. António Leuschner

( Presidente do Conselho de Administração do Hospital Magalhães Lemos )

11h00 Evolução da Rede de Cuidados Continuados Integrados
A Visão das Misericórdias na Evolução da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados 
Dr. Caldas de Almeida

PRESIDENTE / MODERADOR:

Dr. Francisco Araújo ( Provedor da Misericórdia de Arcos de Valdevez)

(Secretariado Nacional da UMP / Provedor da Misericórdia de Mora)

12h00 Sessão Solene de Encerramento

Envelhecimento, Saúde, Doença e Auto-Suficiência:
Avaliação e Acompanhamento
Prof.ª Amália Botelho (Médica - Docente na Faculdade de Ciências Médicas)

Promover um Envelhecimento Saudável em Portugal:
Desafios e Oportunidades
Prof.ª Madalena G. Silva (Ter. Ocupacional - Docente Escola Sup. Saúde Setúbal)

Realidade da Rede de Cuidados Continuados Integrados
e Perspectivas para o Futuro
Dr. Manuel de Lemos ( Presidente do Secretariado Nacional da UMP)3

Presidida por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Saúde - 
Dr. Óscar Gaspar 4

Leitura das Conclusões

3  Em substituição da Dr.ª Inês Guerreiro - Coordenadora Unidade Missão Cuidados Continuados Integrados
4  Em representação da Dr.ª Ana Jorge - Ministra da Saúde

PR
O

G
RA

M
A

Dr. Salazar Coimbra (Presidente do Conselho de Gestão do GMS)
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 Os textos que se seguem foram extraídos da gravação das intervenções dos oradores. 
Alguns deles foram lidos e revelam uma estrutura rígida de texto escrito; outros, porém, apre-
sentam uma estrutura mais livre própria da oralidade acompanhando o fluir do pensamento, 
muitas vezes com interrupções para fazer comentários sobre gráficos, quadros ou outras ima-
gens com que o orador vai concretizando o que vai dizendo. Aconselha-se que a leitura seja 
acompanhada com a visualização dessas projecções de imagens que se apresentam sempre no 
fim do texto de cada intervenção.
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Apresentação das Actas

 Quando, em boa hora, o Grupo Misericórdias Saúde propôs à União das Mi-
sericórdias Portuguesas a realização do 1º Congresso do Grupo Misericórdias Saúde 
“As Misericórdias e a Saúde” sobre o que já é e o que pode vir a ser a atividade das 
Misericórdias no Setor da Saúde, e que esse congresso tivesse lugar em Vila do Conde, 
como Presidente e pessoalmente, aderi de imediato.

 Na verdade, não só considerei o tempo oportuno, como o lugar determinante. 
Sempre acreditei no regresso das Misericórdias ao Setor da Saúde como inevitável e 
necessário e sempre me revi na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde como uma 
Misericórdia em que se conjuga, de forma exemplar, a nossa Missão, nomeadamente 
naquilo que ela tem de mais delicado, isto é, a articulação entre o rigor racional da 
gestão e emoção dos afetos.

 Hoje, no momento em que escrevo estas linhas, cerca de 2 anos depois do even-
to, tornou- se evidente que tínhamos razão.

 O regresso em massa das Misericórdias ao Setor da Saúde está em marcha 
e todos o consideram necessário, nomeadamente no quadro da inevitável reforma do 
Estado Social. Portugal só poderá manter um elevado e qualificado nível de prestação 
de cuidados de saúde com a participação ativa do Setor Social, em geral, e das Miseri-
córdias, em particular. Sem demagogias fáceis, sem pressupostos ideológicos serôdios, 
com competência, com eficácia e com determinação.

 O presente livro de atas presta homenagem a todos os que, no Grupo Miseri-
córdias Saúde e aos que connosco colaboraram neste Congresso, tiveram a «arte e o 
engenho» de sonhar e, assim, abrir as portas ao futuro. 

 Bem hajam!      

Lisboa, sede da União das Misericórdias Portuguesas, aos 23 dias de Novembro de 2012

Manuel de Lemos 
Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas
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Da esquerda para a direita: Dr.ª Elisa Ferraz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila 
do Conde; Dr. Manuel de Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da União das Mise-
ricórdias Portuguesas; Dr. Manuel Pizarro, Secretário de Estado Adjundo e da Saúde; Eng. 
Arlindo Maia, Presidente do Congresso e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde; Dr. Salazar Coimbra, Presidente da Comissão Organizadora e Presidente do Conse-
lho de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde.

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA
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SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 REGISTO FOTOGRÁFICO
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Senhor Secretário de Estado da Saúde, Excelência,

Excelentíssima Senhora Doutora Elisa Ferraz - Representante da câmara 

Municipal de Vila do conde, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da União das Misericórdias Portuguesas 

- Dr. Manuel de Lemos,

Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde - Dr. Sala-

zar coimbra, 

Ilustres representantes das mais diversas Entidades civis, Militares e Re-

ligiosas, 

Distintos oradores, 

Senhores congressistas e respectivos acompanhantes, 

Senhores da comunicação Social, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Discurso
 Eng. Arlindo Maia

Presidente do Congresso e 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
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Eng. Arlindo Maia , Presidente do Congresso e 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO - ENG. ARLINDO MAIA
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 É com profunda alegria que como Presidente do I congresso “ as Mi-
sericórdias e a Saúde” dou as boas vindas a Vossas Exas. e desejo que se 
encontrem bem nesta milenária terra que é Vila do conde. Mais desejo que 
deste congresso saiam as directrizes que todos desejamos para tornar mais 
felizes as pessoas que servimos.
Bem hajam pela Vossa presença. 

 a intervenção secular das Misericórdias teve sempre como princípio 
orientador a promoção da individualidade e dignidade do ser humano, dan-
do-lhe de comer quando tem fome, dando-lhe abrigo quando dele precisa e 
curando-o quando enfermo. É precisamente esta última forma de acção so-
cial que nos traz aqui hoje. De facto, as Misericórdias sempre primaram por 
providenciar às populações cuidados de saúde de proximidade, com carinho e 
humanidade. Por sua vez, as populações, reconhecendo a importância deste 
serviço, retribuíram com aquilo que melhor tinham para dar, doando bens 
materiais ou dispondo do seu tempo, da sua inteligência e do seu trabalho 
voluntário em prol desta acção tão nobre que é a solidariedade. 
 
 os anos passaram e este mecanismo de entreajuda espontânea tor-
nou-se mais complexo, mais exigente, mas também mais indispensável. No 
entanto, a actividade de prestação de cuidados de saúde por parte das Mise-
ricórdias faz tanto sentido hoje como em todos esses períodos da história. 
 
 assim, ousamos criar este congresso subordinado ao tema “as Mise-
ricórdias e a Saúde” com muito entusiasmo e forte convicção nos resultados 
que pretendemos alcançar e o número de inscritos superou largamente as 
nossas expectativas. Esta adesão é sintomática de que as nossas congéneres 
partilham deste entendimento de que há um papel muito válido e necessário 
a desempenhar pelas Misericórdias na área da Saúde. 
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	 Pretende-se	que	este	seja	um	congresso	de	reflexão,	partilha	e	apren-
dizagem.	Reflexão	do	papel	que	as	Misericórdias	podem	e	devem	desempe-
nhar no apoio às populações, no que a cuidados de saúde diz respeito e, como 
acto	de	reflexão,	não	tem	que	ser	necessariamente	de	introspecção.	

 Por isso, convidamos as mais altas individualidades governamentais 
na área da saúde para que nos transmitam as suas expectativas quanto 
àquilo	que	esperam	de	nós,	mas	acima	de	tudo	fiquem	sensibilizadas	para	a	
mais-valia que podemos representar de partilha, pois será uma oportunida-
de única para que os representantes das diversas Misericórdias encontrem 
nos exemplos daquelas que já prestam cuidados de saúde um incentivo para 
desenvolver os seus próprios projectos nesta área e para isso vamos apren-
der	com	os	insígnios	oradores	que	responderam	afirmativamente	ao	nosso	
convite. 

 Findos estes dois dias, retiraremos as devidas conclusões, para que se 
concentrem	forças	e	definam	estratégias	de	actuação.	

 Só em comunhão de esforços poderemos aceder a este objectivo alcan-
çável de proporcionar uma vida melhor a todos quantos precisam da nossa 
ajuda. 

 Muito obrigado a todos e bom trabalho.

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

DISCURSO - ENG. ARLINDO MAIA
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Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado adjunto e da Saúde - Dr. Ma-

nuel Pizarro, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Secretariado Nacional da União das 

Misericórdias Portuguesas - Dr. Manuel de Lemos, 

Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da câmara Municipal de Vila do 

conde - Dra. Elisa Ferraz, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do congresso e Provedor da Santa casa 

da Misericórdia de Vila do conde - Eng. arlindo Maia, 

caros convidados, 

Provedores, Irmãos e Irmãs das Misericórdias, 

Funcionários e colaboradores, 

Meus Senhores e Minhas Senhoras, 

 

Discurso
 Dr. Salazar Coimbra

Presidente da Comissão Organizadora e
 Presidente do Conselho de Gestão do GMS
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Dr. Salazar Coimbra, Presidente da Comissão Organizadora e
Presidente do Conselho de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO -  DR. SALAZAR COIMBRA
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 Bom dia a todos. 

 ao Senhor Provedor da Misericórdia de Vila do conde gostaria de 
agradecer o incentivo e a disponibilidade para a realização deste I congresso 
do Grupo Misericórdias Saúde, aqui em Vila do conde. agradecer também 
ao Sr. Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Por-
tuguesas – Dr. Manuel de Lemos a abertura e o entusiasmo com que abraçou 
esta iniciativa. aproveito para, de uma forma muito reconhecida, agradecer 
a colaboração de todos quantos tornaram possível a execução deste congres-
so na pessoa da Dra. conceição antunes. 

 Não posso deixar de referenciar e agradecer a todos os oradores des-
te congresso e em especial à Sra. Ministra da Saúde e ao Sr. Secretário 
de Estado da Saúde aqui presente, a total disponibilidade para colabora-
rem e participarem no nosso congresso. Também muito obrigado a todos os 
convidados que nos honram com a sua presença, especialmente ao Sr. Dr. 
Fernando araújo, Presidente do conselho Directivo da aRS Norte, que, por 
impossibilidades de trabalho, não poderá estar aqui presente à tarde, mas 
disse-me claramente que estava connosco e estaria aqui durante a manhã. 
Muito obrigado. 

 Parabéns também a todas as Misericórdias pela adesão maciça a esta 
iniciativa. Estamos perante um congresso que diria inter-institucional, em 
que por um lado temos uma participação pública que é o Estado e por outro 
lado a participação a que lhe chamaria de para-pública, que são as Miseri-
córdias.	São	Instituições	em	que	a	filosofia,	a	missão,	os	valores	e	os	fins	a	
que se destinam são no âmbito das prestações de Saúde muito semelhantes, 
eu diria mesmo muito iguais. a prova disto são os temas e os oradores es-
colhidos, são painéis extremamente importantes para que as Misericórdias 
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possam	definir	as	estratégias	de	prestações	de	cuidados	de	saúde	perante	a	
realidade apresentada pelo Estado. objectivamente, a nossa complementa-
ridade com o Serviço Nacional de Saúde tem sido muito discreta e a maioria 
das vezes com lacunas de compreensão pelos próprios doentes, pelas pró-
prias Instituições Públicas e muitas vezes pelos respectivos dirigentes, no-
meadamente no que diz respeito à solicitação de comparticipações de forma 
a viabilizar a nossa actividade e, em boa hora e numa perspectiva de evoluir 
para uma melhor justiça social e diria também para uma melhor justiça ins-
titucional, o próprio Governo adoptou uma postura condigna para com o que 
as Misericórdias representam na vida das pessoas, tendo então sugerido a 
reformulação do protocolo entre a União das Misericórdias Portuguesas e o 
Ministério	da	Saúde.	Nada	mais	justificativo	para	a	realização	de	um	Con-
gresso, para expor o nosso passado, o presente e perspectivando o futuro da 
nossa actividade na Saúde.

 Neste congresso pretendemos contribuir com a nossa visão estratégi-
ca para a Saúde e paralelamente ouvir dos diferentes responsáveis públicos 
os caminhos que têm programado para o futuro da Saúde dos Portugue-
ses. Também neste programa uma atenção especial para a qualidade que foi 
sempre um dos aspectos fundamentais na prestação de cuidados de Saúde 
pelos	profissionais.	Actualmente,	no	entanto,	 interrogo-me:	não	será	mais	
pertinente falarmos em garantia de qualidade total, ou seja, não somente a 
praticada	em	cada	uma	das	profissões	ou	especialidades,	mas	aquela	que	é	
centrada essencialmente na organização como um todo? Não será também 
pertinente pensarmos de que os custos da má qualidade de cuidados são tão 
ou mais elevados do que os custos de cuidados de boa qualidade? Não será 
pertinente	também	pensarmos	que	a	falta	de	eficiência,	a	má	prática	profis-
sional, os erros e os enganos são devastadores na saúde? 

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

DISCURSO -  DR. SALAZAR COIMBRA
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 assim, seria fundamental que o Grupo Misericórdias Saúde convi-
dasse a Entidade Reguladora da Saúde para que num painel sobre o tema 
em questão nos possa elucidar do que está programado e ao mesmo tempo 
nos motive ainda mais para a nossa participação nos projectos lançados. Por 
outro	lado,	tendo	as	Misericórdias	características	muito	específicas	como	a	
sua	vocação	e	a	sua	tradição	institucional	na	saúde,	a	sua	ausência	de	fins	
lucrativos, a própria implantação no terreno e o reconhecimento e a aceita-
ção pelas populações que as consideram como parte de si próprias e que com 
elas	se	identificam	e	colaboram.	Neste	congresso	não	poderíamos	deixar	de	
contemplar o quanto seria importante falar-se de proximidade de cuidados 
de	saúde	e	promover	a	reflexão	sobre	a	complementaridade	da	saúde	com	o	
sector social. 

 as doenças crónicas e a longevidade não podiam passar despercebi-
das à organização deste congresso. as suas repercussões na prestação de 
cuidados de saúde levam obrigatoriamente a uma necessidade de melhor 
rastreio e vigilância das patologias, a uma maior aposta na promoção da 
saúde e porque não, a uma melhor escolha, por exemplo, nos componentes 
cirúrgicos. Será que não vamos efectuar revisões de revisões de próteses da 
anca e do joelho? E os custos inerentes a estas situações, quando sabemos 
que uma revisão demora mais ou menos quatro horas, enquanto que a pri-
meira demora mais ou menos uma hora? Será que vale a pena uma aposta 
em componentes com garantia de maior durabilidade? E os custos? ou será 
mais correcto seguirmos o exemplo da Suécia com o uso mais acentuado de 
próteses cimentadas de custos mais baixos? Será que não vamos efectuar 
reintervenções pós-cirúrgia de cataratas? Será que não vamos ter mais dia-
béticos com retinopatia proliferativa a mais avançada? a degenerescência 
muscular relacionada com a idade, que repercussões? E as doenças auto-
-imunes que fazer? Maior aposta nos tratamentos biológicos? Por outro lado, 
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será que se perspectiva também um aumento das doenças do foro mental, 
que repercussões na prestação de cuidados de saúde? 

 Torna-se assim crucial que neste congresso possamos sair mais sensi-
bilizados para estas problemáticas. Por outro lado, a rede de cuidados conti-
nuados, será que estamos no bom caminho? Será que as Misericórdias con-
seguem resistir a todos os constrangimentos? Qual a visão das Misericórdias 
na evolução da rede de cuidados continuados? Qual o nível de satisfação 
do Estado nas prestações das Misericórdias em cuidados continuados? Será 
que o Estado está satisfeito com ele próprio? Será que o Estado tem também 
constrangimentos? Que futuro para rede, Senhora coordenadora da Unida-
de de Missão dos cuidados continuados Integrados? 

 Para encerramento, legitimar este congresso com a presença da Se-
nhora Ministra da Saúde é uma honra que nos deixa muito orgulhosos. Es-
peramos das suas palavras motivação acrescida para continuar a servir a 
saúde com solidariedade. Sabemos que a Senhora Ministra deseja um Sis-
tema de Saúde adequado às necessidades da população, baseado acima de 
tudo no humanismo e na qualidade e ao mesmo tempo sabemos que quer a 
garantia de igualdade de acesso, independentemente das condições econó-
micas das populações ou do local de residência dos utentes. Mas também 
sabemos que tem um orçamento cada vez mais reduzido, pelo que são as 
Misericórdias, representativas por excelência da sociedade civil, os parcei-
ros sociais de eleição, colaborantes e não concorrentes, que ao apresentar 
propostas económicas menos onerosas para o Estado, não obstante servir o 
doente na sua plenitude, poderão ter um contributo muito importante para 
atingir muitos dos objectivos do seu Ministério. Se nós, Misericórdias e Go-
verno, traçarmos um duro caminho de parceria sem constrangimentos e com 
grande sentido de responsabilidade em servir, conseguiremos. 
 Muito obrigado.

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

DISCURSO -  DR. SALAZAR COIMBRA
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 Muito bom dia a todos.

 Bem-vindos a Vila do conde, bem-vindos a esta belíssima sala de vi-
sitas da nossa cidade. 

	 Saúdo	os	ilustres	membros	desta	mesa:	

Senhor Secretário de Estado, 

Senhor Presidente da União das Misericórdias, 

Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde e 

Senhor Provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila do conde – Eng. 

arlindo Maia.

 Estou aqui em representação do Senhor Presidente da câmara, que, 
por motivo de agenda, teve de se ausentar de Vila do conde, pedindo-me 
para	transmitir	ao	Congresso	que	estará	presente	no	painel	das	11:00	horas,	
onde	fi	cou	de	se	fazer	representar.	

Discurso
 Dr.ª Elisa Ferraz

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do CondeVice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
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Dr.ª Elisa Ferraz,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO - DR.ª ELISA FERRAZ
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 Para mim, é uma honra enorme estar aqui, até porque aqueles que me 
conhecem, estando na câmara Municipal e tendo o pelouro da acção social, 
lido diariamente e há muitos anos com todas estas problemáticas, em cuja 
incidência está presente o campo de acção das Misericórdias, nomeadamente 
da Misericórdia de Vila do conde. creio que seria importante neste momen-
to	que	nos	reportássemos	500	anos	atrás,	porque	é	uma	coisa	absolutamen-
te	invulgar,	que	estejamos	em	Vila	do	Conde	a	comemorar	os	500	anos	da	
instalação na nossa cidade de uma Misericórdia. Portanto, é invulgar que se 
comemorem	500	anos	da	vida	duma	instituição	e	também	é	invulgar	pensar	
no	motivo	que	levou	há	500	anos	alguém	ligado	à	realeza	a	ter	um	olhar	cer-
to, que é o olhar, como aqui já foi referido, que temos que continuar a ter. os 
tempos de antes são os tempos de hoje, as populações são as mesmas, evoluí-
mos, vivemos num mundo absolutamente fantástico quando comparado com 
esse	mundo	de	há	500	anos.	Mas	o	que	é	certo	é	que	houve	alguém,	alguém	
que vivia bem, que vivia na realeza, que vivia no fausto, mas que teve um 
olhar atento sobre aqueles que à sua volta, como hoje acontece, precisam de 
uma intervenção especial, precisamente porque não têm condições próprias 
para subsistir. 

 Intervenção essa a todos os níveis, a nível da saúde, e é de saúde que 
hoje	aqui	falamos,	mas	também	da	deficiência,	da	criança	e	da	juventude,	da	
população sénior e dos cuidados continuados, uma preocupação enorme hoje 
em	dia	na	nossa	sociedade,	são	estes	os	problemas	que,	hoje	como	há	500	
anos, têm que nos preocupar. Portanto, a referência a quem iniciou esta obra 
e a todos os obreiros que ao longo destes tempos têm realizado no nosso país 
um trabalho absolutamente extraordinário, muitas vezes à custa do pró-
prio	voluntariado,	com	muito	profissionalismo,	principalmente	nos	últimos	
tempos, em que as Misericórdias deram um salto qualitativo absolutamente 
extraordinário no nosso país a nível das respostas que prestam. cabe-me, 
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enquanto autarca, enquanto pessoa e dirigente duma associação, prestar 
aqui a minha homenagem a todo o trabalho que as Misericórdias vão desen-
volvendo no nosso país,  como parceiros do Estado, em complementaridade, 
conforme foi dito, porque é mesmo assim que tem que ser feito e com um 
pormenor que a mim me parece muito importante que é o da proximidade. o 
povo de cada cidade, a população, sabe que tem ali a sua Misericórdia, onde 
pode bater à porta e onde os problemas se conseguem resolver, às vezes ins-
tantaneamente, até sem muitas burocracias. 

 É esta homenagem que eu queria prestar ao trabalho das Misericór-
dias, mas muito especialmente à Misericórdia de Vila do conde, na pessoa 
do Sr. Eng. arlindo Maia, porque estamos em Vila do conde, porque é esta 
cidade	que	vos	recebeu	no	âmbito	das	comemorações	dos	500	anos	da	sua	
existência. Portanto, é à Misericórdia de Vila do conde que eu quero prestar 
a minha homenagem, como munícipe deste concelho, pelo trabalho que aqui 
tem desenvolvido e o meu incentivo a que continue a fazer cada vez mais e 
melhor. 

 Resta-me desejar que o congresso traga luzes, traga na prática possi-
bilidade ainda duma ajuda cada vez mais humanizada de maior qualidade, 
para que efectivamente possamos avançar, principalmente nestes momen-
tos	em	que	nos	sentimos	todos	um	pouco	aflitos	com	a	crise	e	em	que	se	agu-
dizam os problemas das populações. 

 Portanto, aqui o meu apelo e desejo de que deste congresso resultem 
efectivamente conclusões que possam contribuir para uma melhoria das res-
postas na saúde e nas outras áreas no nosso concelho, no nosso país. 
 
 Muito obrigada.

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO - DR.ª ELISA FERRAZ
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 Muito bom dia a todos. 

Senhor Secretário de Estado adjunto e da Saúde – Dr. Manuel Pizarro, 

Senhora Dr.ª Elisa Ferraz, Muito Ilustre Vice-Presidente da câmara Muni-

cipal de Vila do conde, 

Senhor Provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila do conde – Eng. 

arlindo Maia, 

Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde – Dr. Salazar coimbra, 

Senhor Presidente da cNIS – Padre Lino Maia, 

Senhor Presidente da aRS do Norte – Dr. Fernando araújo, 

Meu querido colega de Secretariado Nacional – Dr. Bernardo Reis, 

Senhores Provedores, 

Senhor Vice-Provedor da Santa casa da Misericórdia do Porto, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Meus	Amigos:

Discurso
 Dr. Manuel de Lemos

Presidente do Secretariado Nacional da UMP
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Dr. Manuel de Lemos, 
Presidente do Secretariado Nacional da UMP

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO - DR.MANUEL DE LEMOS
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 Duas palavras necessariamente muito breves, a primeira para agra-
decer ao Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde, Dr. Salazar 
coimbra, a decisão de levar adiante este congresso e também para agradecer 
ao Senhor Provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila do conde, Eng.º 
arlindo Maia, e à respectiva Mesa administrativa, terem acolhido aqui, nes-
ta lindíssima cidade de Vila do conde este congresso, associando-o às come-
morações	dos	seus	500	anos.	

 Trata-se de facto de uma associação particularmente feliz, porque dá 
conta da profunda ligação das Misericórdias às questões da saúde que fo-
ram, como todos sabem, a primeira expressão deste movimento ímpar de 
amor ao próximo e de solidariedade que é o movimento das Misericórdias. 

 De facto, os hospitais das Misericórdias marcaram profundamente o 
nosso desenvolvimento colectivo, a nossa história, e são seguramente o teste-
munho mais vivo da capacidade das instituições se fundirem com os interes-
ses e os profundos anseios das suas comunidades. Tão profundos, tão ligados 
à	idiossincrasia	do	ser	português,	que	ainda	hoje,	30	anos	depois	da	criação	
do	Serviço	Nacional	de	Saúde,	30	anos	depois	do	Estado	gastar	milhares	de	
milhões de euros em busca dos ganhos em saúde, os hospitais das Misericór-
dias estão bem presentes na memória das comunidades como demonstra o 
caloroso acolhimento que têm prestado à Rede Nacional de cuidados conti-
nuados Integrados. 

 o reconhecimento, ou melhor, muitas vezes o não reconhecimento do 
que tem sido a participação e sobretudo do que pode e deve ser a participação 
das Misericórdias no sector da Saúde, é um problema mal resolvido na Socie-
dade Portuguesa e seguramente se encontram também aí algumas das de-
bilidades que todos apontam ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso, e esta 
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é a minha segunda palavra, me dirijo agora a Vossa Exa. Sr. Secretário de 
Estado, para lhe agradecer muito vivamente ter vindo até nós e para o instar 
a, com maior brevidade e sem hesitações, darmos corpo ao importantíssimo 
protocolo que o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias Portugue-
sas celebraram no passado dia 27 de Março e para o qual, é justo reconhecê-
-lo perante este auditório, Vossa Exa. foi determinante quer em sede de re-
dacção	dos	textos,	quer	sobretudo	em	sede	da	filosofia	que	nos	norteou	e	que	
é seguramente inovadora. Falaremos disso a seguir, no próximo painel, mas 
se me permitem desde já levantar a ponta do véu do meu pensamento, con-
sidero essencial que os responsáveis administrativos, logo não políticos, do 
Ministério da Saúde, a famosa máquina do Ministério, perceba de uma vez 
por todas, que as Misericórdias são Instituições de utilidade pública, que não 
são sector privado, logo não estão no mercado. É importante que a máquina 
perceba, de uma vez por todas, que as Misericórdias são complementares do 
Estado	e	ser	complementar	não	é	ser	supletivo.	É	importante,	finalmente,	
que	a	máquina	perceba,	de	uma	vez	por	todas,	que	as	dificuldades	económi-
cas que o mundo atravessa e que a Sra. Vice-Presidente da câmara ainda há 
bocadinho referiu, exigem, particularmente em Portugal, um recurso cres-
cente às Instituições do sector social. Isso é que é ser moderno, isso é que é 
ser inovador, isso é o que está subjacente ao protocolo que celebrámos, isso é 
o resultado da responsabilidade pública que nos está a todos cometida. Bem 
haja pois Dr. Manuel Pizarro por ter dado passos determinantes neste sen-
tido, no sentido de uma parceria activa e dinâmica. 
 
 Minhas Senhoras e Meus Senhores, a União das Misericórdias Por-
tuguesas está empenhada em que este congresso do Grupo Misericórdias 
Saúde seja um êxito e desde já agradeço ao Dr. Salazar coimbra e a toda a 
sua equipa todo o trabalho desenvolvido no sentido da melhor organização 
deste congresso. 

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

DISCURSO - DR.MANUEL DE LEMOS
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 a presença de tão distintas e importantes personalidades que qui-
seram	aqui	 vir	 reflectir	 connosco	nestes	dois	dias	 e	 sobretudo	a	presença	
de dezenas de Provedores, Técnicos e responsáveis de Misericórdias, tudo 
acrescido pela presidência dos mais altos responsáveis políticos do Ministé-
rio da Saúde dão-nos a garantia de que estamos a percorrer um caminho que 
é seguramente difícil mas, como sempre aconteceu no passado, levaremos a 
carta a Garcia. 

 Pela minha parte, comprometo-me perante Vossas Exas. a levar as 
conclusões deste congresso a Sua Exa. o Sr. Presidente da República, a Sua 
Exa. o Sr. Primeiro Ministro, aos senhores Deputados e à comunicação So-
cial, para que o meu país saiba que, se as nossas instituições se orgulham 
do seu passado, têm a consciência que no presente e no futuro muito podem 
fazer para ajudar os Portugueses que sofrem. 

 Bom trabalho a todos.
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 Muito bom dia a todos, 

Senhor Dr. Manuel de Lemos – Presidente da União das Misericórdias Por-

tuguesas e restantes dirigentes das Misericórdias que estão aqui na mesa, 

Senhor Eng. arlindo Maia – Provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila 

do	Conde,	que	comemora	essa	extraordinária	idade	de	500	anos	de	activida-

de sucessiva em prol dos munícipes deste concelho, 

Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde – Dr. Salazar coimbra, 

Senhora Vice-Presidente da câmara Municipal de Vila do conde – Dra. Eli-

sa Ferraz (deixe-me dar-lhe conta do prazer com que visito sempre esta be-

líssima cidade de Vila do conde, que terá sido favorecida pela história e terá 

sido também favorecida por ter uma direcção do Município que foi capaz de 

preservar a sua extraordinária beleza), 

Senhor Presidente do conselho Directivo aRS Norte – Dr. Fernando araújo, 

Senhor Padre Lino Maia - Presidente da cNIS, 

Minhas	Senhoras	e	Meus	Senhores:	

Discurso
 Dr. Manuel Pizarro 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
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Dr. Manuel Pizarro, 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

DISCURSO - DR.MANUEL PIZARRO
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 Encontro-me na posição singular de me pedirem que intervenha na 
sessão de abertura, o que faço com a maior honra e o maior prazer, mas sendo 
logo o interveniente do painel seguinte vou tentar não transportar o painel 
seguinte para a secção de abertura, por várias razões, entre as quais seria 
absolutamente fastidioso que me ouvissem duas vezes dizer mais ou menos 
as mesmas coisas. Perdoem-me por isso, que faça nesta sessão de abertura 
uma intervenção com princípios mais genéricos e com uma intervenção um 
pouco mais circunstancial do que a que farei no momento seguinte. 

 Na ordem constitucional Portuguesa, o terceiro sector é valorizado 
como um sector autónomo, isto é, muitas vezes esquecido no nosso quotidia-
no no discurso mediático e no discurso político, mas a ordem constitucional 
Portuguesa,	julgo	que	não	foi	por	qualquer	acaso,	definiu	a	organização	do	
país	em	três	sectores:	um	sector	público,	um	sector	privado	e	um	sector	so-
cial,	no	último	dos	quais	as	misericórdias	se	inserem.	E	definiu,	até	que	o	
Estado tem particulares obrigações em relação ao apoio e à organização do 
sector social, porque se valoriza que neste sector, no sector que poderíamos 
definir	como	privado,	não	lucrativo,	se	pode	encontrar	uma	enorme	poten-
cialidade de participação dos cidadãos na organização da vida colectiva para 
responder às necessidades comuns e que o podem fazer de uma forma par-
ticularmente útil, porque um país é tanto mais forte e tanto mais capaz de 
responder aos problemas que encontra hoje, mas que encontrou sempre no 
passado e que continuará a encontrar no futuro. 

 o nosso engenho estará na capacidade de organizar a resposta a es-
ses problemas. os problemas existirão sempre, como julgo que todos temos 
consciência. Mas diria que a participação activa dos cidadãos é decisiva para 
a	afirmação	da	qualidade	da	resposta	a	esses	problemas	e	até,	diria	mais,	da	
qualidade da democracia, porque a democracia, isto é, o exercício da nossa 
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intervenção na vida colectiva, não pode excluir a participação em actos elei-
torais,	mas	não	se	pode	confinar	à	participação	nesses	actos	eleitorais,	tem	
que ser algo que se exerce no quotidiano da nossa vida colectiva. 

 o sector da Saúde é hoje um sector absolutamente central para a vida 
de todas as Sociedades modernas e as preocupações com a Saúde estão inva-
riavelmente entre as primeiras preocupações dos cidadãos do nosso mundo. 
Isso acontece em grande parte porque nós somos, diria, vítimas do sucesso 
dos sistemas de saúde modernos, no caso português claramente do sucesso 
do Serviço Nacional de Saúde. 

	 Os	últimos	30	anos,	o	tempo	de	existência	do	Serviço	Nacional	de	Saú-
de que foi criado em 1979, marcam uma enorme diferença das condições de 
Saúde dos portugueses, que acho que devemos repetir e valorizar, porque 
não	 estou	 convicto	 de	 que	 o	 discurso	 das	 dificuldades	 e	 do	 exacerbar	 das	
dificuldades	 seja	 o	 discurso	 que	nos	permite	 construir	um	 futuro	melhor.	
Naturalmente,	não	podemos	esquecer	as	dificuldades,	até	porque	elas	devem	
motivar a nossa atenção e as nossas respostas, mas também não podemos 
desvalorizar o trabalho que o país, e o país é o Estado, os cidadãos, as or-
ganizações	e	também	as	Misericórdias,	fizeram	ao	longo	destes	30	anos.	O	
que conseguimos melhorar em matéria de mortalidade infantil, por exemplo, 
que é um dos índices de Saúde mais utilizados nas comparações interna-
cionais, é absolutamente extraordinário - passamos do país com os piores 
resultados da Europa em 1979 para um dos melhores países do mundo com 
os	dados	de	2008	-	e	conseguindo	com	a	participação	de	toda	a	sociedade,	
que	a	nossa	esperança	média	de	vida	aumentasse	10	anos	nestes	últimos	30	
anos.	A	esperança	média	de	vida	de	um	português	à	nascença	é	de	80	anos	e	
um	português	hoje	com	60	anos	aspira	ainda	viver	cerca	de	20	anos	mais,	o	
que é um resultado absolutamente comparável com os melhores resultados 

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO - DR.MANUEL PIZARRO
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do mundo. Naturalmente que este sucesso trouxe-nos novos problemas, que 
o Dr. Salazar coimbra elencou com absoluta pertinência, problemas sobre 
como lidar com uma nova realidade emergente do sucesso das políticas e dos 
resultados anteriores e eu diria que estamos neste momento confrontados 
com um padrão que é mais exigente para os nossos serviços de Saúde, mas 
que	é	também	mais	exigente	para	uma	reflexão	de	toda	a	sociedade.	A	bata-
lha de manter e melhorar os ganhos de Saúde para os cidadãos portugueses 
não poderá nunca ser ganha só com os serviços públicos, exige seguramente 
a intervenção dos serviços do sector social, como são as Misericórdias e exige 
também uma maior consciencialização de toda a sociedade. 

 os problemas com que nos defrontamos hoje são os problemas dos 
quais emergem as doenças crónicas (hipertensão arterial – que atinge 1 em 
cada 3 portugueses adultos, a diabetes mélitos – que atinge 1 em cada 9 por-
tugueses adultos - o excesso de peso – 1 em cada 3 crianças portuguesas aos 
12 anos tem excesso de peso e esse é um problema que tem que interpelar o 
nosso comportamento enquanto sociedade). Esses são os problemas que nos 
ameaçam e que exigem uma resposta colectiva. Penso que seria completa-
mente inadequado e que seria um desperdício dos recursos da nossa socie-
dade que o Estado não olhasse para as Misericórdias como um aliado essen-
cial neste processo de resposta a uma estratégia de promoção da Saúde, de 
prevenção da doença e de tratamento da doença. acho que este é o momento 
para	fazermos	essa	reflexão.	

 agradeço muito as palavras do Dr. Manuel de Lemos que são manifes-
tamente exageradas, limitei-me a cumprir aquilo que era a nossa obrigação 
e a visão que temos, até de natureza ideológica, sobre a cooperação entre 
os diferentes sectores da sociedade portuguesa e uma visão descomplexada 
sobre a cooperação entre o Estado e o terceiro sector, nomeadamente as Mi-
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sericórdias. 

 acho que temos agora um trabalho a fazer - foi o Dr. Salazar coim-
bra que o referiu como um duro processo de trabalho - temos que o fazer da 
forma como estamos neste momento a realizar e que este Vosso congresso 
tão bem o manifesta. Temos que o fazer com a frontalidade, com o reconheci-
mento de que haverá seguramente pequenas e médias diferenças de opinião 
que teremos que vencer, mas com a noção de que, se temos o mesmo objectivo 
e temos o coração aberto à ideia de que, primeiro que tudo, tem que estar 
ao serviço dos cidadãos portugueses, encontraremos as formas e os espaços 
adequados para fazer esse percurso, no sentido de melhorar o nosso proces-
so de colaboração e de cooperação. Este Vosso congresso, com a qualidade 
dos trabalhos que se propõem aqui realizar, é um passo muito importante 
nessa direcção, razão pela qual cumprimento o Grupo Misericórdias Saúde 
por esta iniciativa e cumprimento-vos a todos pela vossa adesão e pela vossa 
participação activa. 

 Muito obrigado.

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

 DISCURSO - DR.MANUEL PIZARRO
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I PAINEL

Os Cuidados de Saúde nas 
Misericórdias Portuguesas

Da esquerda para a direita: Dr. Faria de Almeida, Vice-Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia do Porto; Dr. Salazar Coimbra, Presidente da Comissão Organizadora e Presidente do 
Conselho de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde; Dr. Paulo Coelho, Secretário do Conselho 
de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde. 
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I PAINEL - OS CUIDADOS DE SAúDE NAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS

 REGISTO FOTOGRÁFICO
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Bom dia a todos.

 Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Senhor Secretário de Es-
tado da Saúde e agradecer a disponibilidade manifestada para estar pre-
sente neste congresso. a sua presença vai com certeza ajudá-lo a conhecer 
melhor as Misericórdias de Portugal e também dar-lhe a oportunidade de 
partilhar connosco alguns dos problemas que afetam o nosso sistema de sau-
de. 

 cumprimentar também o Senhor Presidente da União das Misericór-
dias Portuguesas e dizer-lhe que este congresso é mais uma prova de cora-
gem porque vai ser abordado um tema que preocupa seguramente todos os 
Portugueses.

Intervenção
 Dr. Paulo Coelho
 Secretário do Conselho de Gestão do GMS
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Dr. Paulo Coelho,
Secretário do Conselho de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde
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 como não poderia deixar de ser, uma palavra amiga para o Senhor 
Provedor	da	Misericórdia	de	Vila	do	Conde,	nosso	anfitrião,	um	homem	opti-
mista por natureza e sempre disponível para acolher as Misericórdias. Seria 
bom	que,	tal	como	a	sua	Misericórdia,	conseguisse	atingir	os	500	anos.	Fica-
ríamos com certeza todos muito mais ricos em experiência e conhecimento.

Depois	dar	as	boas	vindas	às	entidades	aqui	representadas,	nomeadamente:

Senhora Representante da câmara Municipal de Vila do conde, 

Senhor Presidente da aRS do Norte, 

Senhor Presidente da cNIS,

Às Senhoras Provedoras e Senhores Provedores, 

aos Mesários das Santas casas, 

aos Irmãos das Santas casas, 

Às	Senhoras	e	Senhores	Congressistas,	a	quem	tenho	que	dizer	que	fico	sur-

preendido	com	esta	participação	massiva	das	Misericórdias.	Significa	que	o	

tema despertou o interesse de todos Vós. 
 Bem hajam pela vossa presença.

caros colegas de Painel,

 Este trabalho que vou apresentar pretende mostrar essencialmente 
a actividade das Misericórdias que estão neste momento inseridas na área 
da Saúde a gerir hospitais de agudos. Portanto, faltam aqui alguns dados de 
muitas dezenas de Misericórdias que neste momento prestam serviços na 
área dos Exames complementares de Diagnóstico a quem, para o efeito, não 
foram solicitados dados.
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 Relativamente à consulta Programada, nas Santas casas e durante 
estes	últimos	três	anos		foram	efectuadas	um	total	de	679.027	consultas.	As	
que	tiveram	maior	expressão	foram:	Oftalmologia,	que	significa	16,78%	da	
produção,	seguida	da	Ortopedia	com	14,82%.

 Fizemos também aqui uma referência a outras consultas, ou seja, 
aquelas que normalmente não temos protocoladas com o Serviço Nacional 
de	Saúde,	e	que	têm,	como	podem	verificar,	uma	grande	expressão.	Porque	
é extremamente importante, já que reforça a nossa posição no SNS, devo 
referir que nesta área, a actividade, em número de atos, com as aRS´s, au-
mentou	do	ano	de	2007	para	o	ano	de	2008,	15,07%	e	do	ano	de	2008	para	o	
ano	de	2009,	10,72%.	Podemos	verificar	agora	que	nesta	área	de	consulta,	na	
relação com as aRS´s, ainda não atingimos o nosso objetivo. 
 
	 Em	2007,	com	as	outras	entidades	e	particulares	a	nossa	actividade	
foi	de	71%,	o	que	é	manifestamente	superior	àquela	que	existe	com	as	ARS´s.	
compreende-se estes números porque há Misericórdias que estão interessa-
das em trabalhar nesta área mas ainda não têm os acordos de cooperação 
com as aRS´s. Também é bom dizer que, os que já estão no terreno, sentem 
as limitações que são colocadas aos doentes no acesso aos nossos serviços. 
É uma realidade e não podemos escondê-la. São os doentes que o sentem, 
somos	nós	que	o	sentimos.	E	refiro-me	aqui,	basicamente,	a	Centros	de	Saú-
de, Hospitais, Unidades Locais de Saúde que tudo fazem para evitar que os 
doentes se desloquem aos nossos serviços. 

 Resta-nos a consolação de termos uma taxa de consulta demasiado 
elevada	em	outras	entidades	e	particulares.	Significa	que	apesar	destes	obs-
táculos os doentes continuam a preferir-nos. Respondemos bem e com quali-
dade e os doentes sabem-no.
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 Fazemos aqui também uma referência aos números do SIGIc apesar 
de serem residuais.

	 Relativamente	a	2008	e	a	2009,	a	situação	não	se	altera	de	sobrema-
neira,	registando-se	um	aumento	de	1%	na	nossa	produção	para	as	diversas	
aRS´s.
 
 Na área cirurgica, nestes três anos realizamos 74.116 cirurgias. Na-
turalmente, atendendo ao volume de consultas, a oftalmologia apresenta 
um	número	de	27.728	cirurgias,	que	corresponde	a	37,41%	do	total	da	nossa	
produção	e	a	Ortopedia	12.456	cirurgias,	o	que	significa	16,81%	da	nossa	
produção.

 Devo referir, porque me parece importante, que neste momento as 
Misericórdias que estão nesta área, salvo uma excepção ou outra, têm duas 
salas de cirurgia para poder trabalhar, todas elas bem equipadas. 
Quanto	ao	número	de	camas	afetas	a	esta	atividade,	em	média	são	20	o	que	
eu considero ser muito satisfatório, tendo em atenção que cada vez mais ca-
minhamos para a cirurgia de ambulatório, ou seja, a necessidade de camas 
é cada vez menor.

 Também aqui devo fazer uma referencia à nossa relação com as di-
versas entidades. Relativamente à consulta, há uma inversão na situação, 
fazendo-se mais cirurgias no ambito do SNS, ou seja para as aRS´s. No en-
tanto, há um dado que não deve ser ignorado e que é bem visível nesta apre-
sentação:	para	este	cliente,	houve	em	2009	uma	diminuição	da	atividade	de	
13,64%.		Poderíamos	aqui	apresentar	um	conjunto	de	razões	para	esta	reali-
dade. Eu elenquei apenas três, que me parecem ser as mais importantes. a 
primeira está relacionada com aquilo que já referi relativamente à consulta, 
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ou seja, os entraves que são colocados aos doentes quando pretendem dirigir-
-se aos nossos Serviços. a segunda tem a ver com a maior capacidade de res-
posta dos hospitais da Rede Pública através da produção adicional (SIGIc). 
a terceira razão, que me parece ser extremamente importante, tem a ver 
com	a	situação	financeira	débil	do	nosso	país.	Poder-se-á	concluir	que	o	tipo	
de doentes que recorrem aos nossos Serviços são os da classe baixa/média, ou 
seja,	aqueles	que	mais	têm	sentido	as	dificuldades	que	o	país	atravessa.

 Porque é relevante e importante para este sector, devo fazer uma re-
ferência	à		produção	no	SIGIC	para	vos	dizer	que	do	ano	de	2008	para	o	ano	
de	2009	aumentamos	o	nosso	volume	de	Cirurgia	em	122%.	Mas	também	
não deixa de ser relevante o facto de durante os primeiros 4 meses do ano 
de	2010	 ter	havido	uma	diminuição	significativa	da	produção.	Esperamos	
poder	recuperar	nos	8	meses	seguintes.	É	também	visível	aqui	que,	de	2008	
para	2009,	na	relação	com	as	outras	entidades	e	particulares,	se	registou	um	
aumento	significativo	da	atividade,	na	ordem	dos	116%.

 Relativamente ao serviço de atendimento Permanente,  dizer-vos que 
atendemos nos nossos Serviços durante estes três anos qualquer coisa como 
1.181.873	utentes.	É	significativo	se	verificarmos	que	durante	o	ano	de	2009	
atendemos	mais	de	400	mil	doentes.	Comparando	 com	o	ano	de	2007	 em	
que	atendemos	quase	399.000	doentes,	no	ano	de	2008	tivemos	uma	quebra	
para	os	381	mil,	compensada	como	já	referi	no	ano	seguinte.	E	aqui,	como	
podem	verificar,	grande	parte	destes	doentes	pertencem	ao	Serviço	Nacional	
de Saúde/aRS. admito que podíamos ter um resultado mais expressivo se 
todas as Misericórdias que hoje estão nos agudos e algumas outras que têm 
interesse em aderir, tivessem já protocolos com o Ministério da Saúde nesta 
área.	Significa	assim	que	nestes	dados	que	estamos	aqui	a	apresentar,	nem	
todas as Misericórdias têm protocolo com as diversas aRS´s.
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 Sublinhar também que tem sido importante para nós os protocolos 
que temos efectuado com outras entidades. Destaco o celebrado com a aDSE.

 Passando para a área dos Meios complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica, dar-vos nota que relativamente à patologia clínica, durante es-
tes	três	anos	efectuamos	cerca	de	1.571.000	análises.	Destas,	naturalmen-
te,	quase	80%	foram	efetuadas	para	as	ARS´s.	Analisando	a	evolução	desta	
área,	do	ano	de	2007	para	o	ano	de	2008,	houve	um	crescimento	no	relacio-
namento	com	as	ARS´s	de	11,95%	e	do	ano	de	2008	para	o	ano	de	2009	de	
6,04%.

 Relativamente à Imagiologia, é evidente a nossa prestação nesta área. 
Nos	três	anos	efectuamos	1.199.086	exames.	Em	termos	percentuais,	53%	
estão	inseridos	na	chamada	radiologia	convencional,	seguidos	da	Ecografia	
com	33%.	É	bom	que	tenhamos	consciência	que	a	radiologia	convencional	é	
penalizadora	em	termos	financeiros.	Quero	dizer	com	isto	que	esta	produção	
tem	uma	 influência	negativa	nos	nossos	 resultados	financeiros,	 disso	não	
tenho dúvidas.

	 Globalmente,	nesta	área,	a	nossa	produção	em	2008	aumentou	9,54%	
e	em	2009,	comparando	com	o	ano	de	2008	aumentou	5,72%.

 Relativamente às Técnicas cardiológicas, dizer que também nestes 
três	anos	efectuamos	215.401	exames,	sendo	que	a	Electrocardiografia	ab-
sorveu	mais	de	57%	deste	volume	de	exames,	seguido	da	Ecografia	com	27%	
e	depois	a	Electrocardiografia	com	Prova	de	Esforço	com	8%.	Também	aqui	
se repete, de certa forma, aquilo que dizia para a Radiologia. Efectivamente, 
como todos sabem, pelo menos aqueles que estão mais directamente ligados 
a	esta	área	da	Saúde,	a	Electrocardiografia	em	termos	de	valor	por	exame	
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é	significativamente	baixo.	Portanto,	também	aqui	esta	variável	tem	influ-
ência	na	nossa	actividade	em	termos	financeiros.	Verificamos	também	que	
mais	de	80%	destes	exames	são	realizados	para	as	ARS´s,	ou	seja,	a	utentes	
do	Serviço	Nacional	de	Saúde.	Relativamente	a	2008	registou-se	um	aumen-
to	da	atividade	de	7,3%,	mas	em	2009	houve	uma	diminuição	de	0,44%.	Na	
relação com as aRS´s, apesar das percentagens serem diferentes manteve-se 
a tendência. Um dado interessante e que deve ser referido, é o aumento do 
número de exames realizados para outras entidades e particulares.

 Relativamente às técnicas Gastroenterológicas, sem a expressão das 
áreas atrás referidas, efectuamos 99.434 exames. Destaca-se aqui o cresci-
mento	 significativo	da	Endoscopia	Digestiva	Alta,	 53,56%,	da	Endoscopia	
Baixa	16,89%	e	da	Colonoscopia	16,58%.	Fica	demonstrado	nestes	gráficos	
a forte relação que existe com as aRS´s. Tem vindo a aumentar de ano para 
ano. Também não deixa de ser relevante o crescimento do número de exames 
realizados para os outros subsistemas e particulares.

 Quanto à oftalmologia, isto é, às técnicas oftalmológicas, realizamos 
34.228	exames.	Destes,	44,26%	foram	Oftalmoscopias	e	cerca	de	40%	a	Bio-
metrias.

 Na relação com a aRS, parece-me importante referir que houve uma 
diminuição	de	30,93%	do	número	de	exames	no	ano	de	2009.	 	Do	total	de	
exames	realizados	apenas	41%	tiveram	com	entidade	responsável	as	ARS´s.	
Este	 indicador	pode	 justificar	a	diminuição	do	numero	de	 cirurgias	nesta	
especialidade.

 Uma breve referência a outras técnicas, naturalmente com menor ex-
pressão, como as técnicas Urológicas e Ginecológicas. Nas técnicas Urológi-
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cas, as outras entidades e os particulares são responsáveis pela maioria dos 
exames realizados. apesar da nossa capacidade para responder, apenas as 
outras entidades têm utilizado os nossos serviços.

	 Relativamente	às	técnicas	Ginecológicas,	com	o	total	de	27.209	exa-
mes, deve ser referido que no fornecimento de dados para elaborar este tra-
balho,	algumas	instituições	integraram	a	ecografia	obstétrica	e	endovaginal	
nesta área e outras na área da Imagiologia. Pelos dados que recolhemos esta 
área	apresenta	um	crescimento	significativo.

	 Relativamente	às	técnicas	em	Otorrino,	Neurofisiologia,	Neurologia	
e outros,  têm vindo a crescer apesar de grande parte das Misericórdias não 
ter estes serviços em pleno funcionamento.

 Em relação à Medicina Física e de Reabilitação, nestes três anos as 
Misericórdias	com	hospitais	de	agudos	fizeram	6.727.059	tratamentos.	Como	
já referi, não estão aqui incluídos os dados das restantes Misericórdias. Nes-
ta	área,	a	Electroterapia	tem	um	peso	de	47,66%,	seguida	das	Outras	Téc-
nicas	Terapêuticas	com	39,54%.	Relativamente	ao	ano	de	2009,	devo	referir	
que	não	crescemos	mais	numa	área	específica	como	a	Terapia	da	Fala,	por-
que entretanto por uma questão de interpretação, alguns protocolos de Mi-
sericórdias foram suspensos. Penso que é uma situação a resolver no curto 
prazo. Sabemos todos a importância que tem a Terapia da Fala, em particu-
lar para as nossas crianças. Por isso, este serviço tem que ser rapidamente 
reactivado nos hospitais que já o detinham e em outros que efectivamente o 
queiram fazer. 

 É verdade que a nossa actividade na área de Medicina Física e de 
Reabilitação está em grande parte direccionada para os doentes do SNS. 
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São	 esses	 doentes	 que	 têm	 proporcionado	 o	 aumento	 significativo	 de	 ano	
para ano. Nesta matéria não poderia estar mais de acordo com o Senhor 
Secretário quando aqui referiu que o envelhecimento da nossa população e 
o aumento da esperança média de vida, aumentam o recurso a este tipo de 
tratamentos.

 Fazer aqui uma referência, porque acho que é importante, aos Re-
cursos Humanos que temos nas nossas Instituições. Estas 16 Misericórdias 
empregam neste momento, entre trabalhadores de quadro, prestadores de 
serviço	e	voluntários	3.409	funcionários	e	colaboradores,	sendo	que	dos	qua-
dros	das	Instituições	são	45,35%	e	prestadores	de	serviços	são	53,59%.	Pela	
negativa deve ser referido o número residual de voluntários. 

	 Poder-se-ia	 colocar	 aqui	 uma	questão:	mas	 então	 porquê	 que	 estas	
Misericórdias tem uma taxa tão baixa de pessoal no quadro e um número 
tão	 significativo	de	prestadores	de	 serviços?	Eu	diria	que	é	 fácil	 explicar.		
Inverteremos a situação quando tivermos maior segurança nos acordos que 
fazemos. Precisamos todos de acordos diferentes, para garantir emprego 
àquelas pessoas que efectivamente neste momento mais necessitam. Estou 
a lembrar-me do pessoal da Enfermagem, que efectivamente neste momen-
to	está	com	dificuldades	tremendas	em	conseguir	arranjar	um	emprego,	e	
penso que as Misericórdias podiam ser importantes neste trabalho, que tam-
bém é social, de dar emprego a quem precisa. Depois dizer que, atendendo 
à escassez de médicos somos obrigados a recorrer à Prestação de Serviços. 
Sabemos	todos	que	os	hospitais	públicos	 lutam	com	estas	mesmas	dificul-
dades. Felizmente temos conseguido garantir o funcionamento das nossas 
Unidades,	mas	temos	consciência	que	maiores	dificuldades	poderão	surgir	
nesta matéria. É verdade que só conseguimos ter expressão nesta área da 
empregabilidade	naquilo	que	é	o	pessoal	indiferenciado,	refiro-me	aos	Auxi-
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liares da acção Médica e a todo o pessoal de apoio, porteiros, trabalhadores 
de	serviços	gerais,	etc.	Estes,	pela	especificidade	das	suas	funções,	pela	pro-
ximidade e pela responsabilidade que temos de apoiar quem mais precisa, 
têm que ser contratados.

 Finalmente, quero fazer uma referência à colaboração destas Santas 
casas (Espinho, Esposende, Entroncamento, Évora, Fão, Felgueiras, Lou-
sada, Marco de canavezes, Mealhada, Nazaré, Póvoa de Lanhoso, Resende, 
Riba d’ave, Valpaços, Vila do conde e Vila Verde), que participaram com os 
seus dados neste estudo.

 Rapidamente também apresentar aqui as conclusões deste meu tra-
balho:	
	 -	Apesar	das	dificuldades,	as	Misericórdias	têm	aumentado	a	sua	ca-
pacidade produtiva;
 - as estruturas ligadas ao Serviço Nacional de Saúde são as principais 
clientes das Misericórdias; 
 - São importantes os acordos de cooperação que têm sido estabelecidos 
com outras entidades ligadas à área da Saúde; 
	 -	Há	um	aumento	da	actividade	nos	seguintes	serviços:	Consulta	Pro-
gramada, atendimento Permanente, Patologia clínica e Imagiologia, Técni-
cas Gastroenterológicas, Medicina Física e Reabilitação;
 - Por outro lado, tem havido uma diminuição da actividade nos Servi-
ços de cirurgia, nas Técnicas cardiológicas e nas Técnicas oftalmológicas; 
 - ao nível dos Recursos Humanos é evidente o recurso à contratação 
de colaboradores em regime de Prestação de Serviços; 
 - o acesso dos utentes aos hospitais das Misericórdias tem sido condi-
cionado, como já referi anteriormente;
	 -	A	débil	situação	económica	e	financeira	do	País	tem	sido	factor	im-
portante para a diminuição da actividade de alguns serviços; 
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 - Há capacidade das Misericórdias para aumentar a sua actividade na 
área da Saúde.

 Termino esta apresentação com uma citação de Napoleão Bonaparte, 
que	era	um	guerreiro,	tal	como	nós	somos	no	dia-a-dia:	

“A nossa capacidade pouco vale sem oportunidade”

 Muito obrigado.      
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Permitam-me	que	saúde:	

Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado, Dr. Manuel Pizarro;

Senhor Presidente da aRS, Dr. Fernando araújo;

 as entidades locais, na pessoa da Senhora Vice-Presidente da câma-
ra e saudar também todo o Município e quem o orienta que também sabe 
que esta conjugação com as Misericórdias consegue dar frutos como este. 
Muitos parabéns. Sempre que venho a Vila do conde levo aquela sensação 
que ainda vale a pena. Muitos parabéns, Senhora Dra. Elisa Ferraz, os meus 
cumprimentos	para	o	Senhor	Presidente	da	Câmara,	se	fi	zer	favor.

 Senhor Engenheiro arlindo Maia, gostaria de lhe dizer, mais uma vez 
que tudo em que se mete, tudo o que empreende sai bem. Eu não preciso de 
passar desta sessão, não pelas minhas palavras, que essas são com toda a 
certeza as mais pobres de tudo o que aqui se vai passar, para lhe dizer que 
basta entrar nesta sala, sentir o conforto e sentir a gente que aqui está, para 
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sabermos que é mais uma organização de êxito, que o Senhor Engenheiro 
dirige, promove e tenta incentivar todos os outros a fazerem. os meus pa-
rabéns	pelos	500	anos	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	de	Vila	do	Conde.	E	
acompanho o nosso conferencista anterior, que dizia que todos o queríamos 
ver	com	500	anos.	Eu	vou	mais	longe:	eu	gostaria	de	o	ver	aqui,	todos	nós,	a	
festejar	os	seus	1000	anos.	Era	bom	sinal	para	todos,	com	certeza.

 Dr. Manuel de Lemos, amigo de longa data, eu nunca sei quem estou 
a cumprimentar, se o longo amigo de há muitos anos se o colaborador com 
quem trabalhamos muito tempo e aqui, neste momento, numa missão ain-
da mais importante sob o ponto de vista humano que é a de Presidente da 
União das Misericórdias. Um bem haja por estar aqui. Não sou da organiza-
ção, mas sinto-me muito honrado também pela sua presença.

 ao Senhor Dr. Salazar coimbra, que é uma pessoa com quem privo, 
duas vezes por semana, quer em relações de amizade quer também em rela-
ções	profissionais.	Muito	obrigado	por	me	terem	convidado.	

 Meu querido amigo Paulo coelho, um grande abraço. Também já nos 
conhecemos de há alguns tempos nestas lutas e é bom que nos encontremos 
cada vez mais nesta continuidade de novas lutas.

 Tenho a honra de estar aqui como Vice Provedor da Santa casa de 
Misericórdia do Porto, mas sobretudo estou aqui porque sou o Presidente do 
conselho de Gerência do Hospital da Prelada e porque tenho muito orgulho 
em apresentar uma das soluções em termos de Saúde que, de parceria com o 
Estado, consegue realmente produzir efeitos que são visíveis e que são senti-
dos na própria cidade. É naturalmente um orgulho poder ser eu a apresentá-
-lo. Mais orgulho ainda, porque há 22 anos desempenhava eu outras funções 
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e também ajudei a que o problema “Prelada” fosse resolvido. Isto é, havia o 
edifício, estava tudo muito bem, mas não havia acordo. conseguiu-se esse 
acordo.

	 Cumpre-me	aqui	-	dizê-lo	bem	alto	-,	que	ao	fim	de	20	anos	tivemos	a	
renovação e aperfeiçoamento do protocolo que tínhamos com o Ministério da 
Saúde, já com a actual Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Secretário de Estado. 
Não	é	fácil	ao	fim	de	20	anos	conseguir-se	uma	coisa	e	aperfeiçoá-la	ainda.	
os momentos são cada vez mais difíceis em termos económicos. Sabemos que 
os hospitais do Estado são cada vez mais e, portanto, a produção é maior e, 
mesmo assim, ter conseguido isto, naturalmente que revela bem um outro 
espírito. Primeiro que cumprimos mas, para além disso, que tivemos quem 
nos compreendesse e, às vezes, não há quem nos compreenda. E dizia há 
pouco exactamente ao Sr. Dr. Fernando araújo, que a compreensão foi total 
e entendemos por isso mesmo que devemos salientar que esta é a altura pró-
pria para o fazer, que tivemos uma total colaboração, uma total compreensão 
daquilo que apresentávamos e, por isso, estamos aqui hoje, mais uma vez, 
muito orgulhosos.

 Passarei então a mostrar-vos um bocadinho do que é o Hospital de 
Prelada.

	 Começarei	por	dizer,	que	temos	cerca	de	400	camas.	

 Em cirurgia Geral e Urologia temos, em cada piso, 21 camas na En-
fermaria	e	4	quartos;	Ortopedia	84	camas	na	Enfermaria	e	15	quartos;	Ci-
rurgia Plástica 42 camas na Enfermaria  e 6 quartos; Unidade de Queimados 
8	camas	todos	em	Enfermaria,	como	é	evidente	e	a	maioria	delas	em	Cui-
dados Intensivos e Intermédios; e a Medicina Física e Reabilitação tem 56 
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camas na Enfermaria e 12 quartos. 

	 Temos,	também,	outras	valências	como:	a	Medicina	Interna,	não	como	
exercício	de	Medicina	Interna,	mas	em	termos	de	qualificação,	como	comple-
mento aos doentes que a nós recorrem, particularmente pós-cirurgia ou pré-
-cirurgia; Psicologia clínica; Hematologia; cardiologia; Gastroenterologia e 
Nutrição. Estas valências são aquelas que complementam o tipo de cirurgias 
que praticamos no nosso Hospital e, por isso mesmo, foi aos poucos que fo-
mos complementando todo este leque consoante as necessidades que iam 
surgindo.

	 Quanto	a	Recursos	Humanos	temos	cerca	de	500	pessoas.	Em	2008	
diminuímos cerca de 4 e agora temos 2 que se reformaram. a média das ida-
des dos médicos do nosso Hospital é de 52 anos. consideramos que é preciso 
sangue novo, até para as coisas evoluírem. No serviço de Enfermagem temos 
174 elementos; no corpo clínico 35 médicos; técnicos superiores de Diagnós-
tico	e	Terapêutica	50;	Administrativos	85;	Auxiliares	de	Acção	Médica	134	e	
Pessoal operatório 23. Pessoal operatório é aquele que trabalha só dentro 
do Bloco.

 o acordo com o Ministério da Saúde, os Direitos e as obrigações. In-
voco aqui duas das cláusulas do nosso protocolo do acordo que chamamos de 
cooperação. Na cláusula 2ª 
1 - “As partes acordam na celebração do presente acordo de cooperação, o 
qual se rege pelos princípios constantes das cláusulas seguintes”; 
2 - “Com a celebração do presente acordo a Santa Casa de Misericórdia do 
Porto, através do seu Hospital da Prelada, passa a integrar a Rede Nacional 
de Prestação de Cuidados de Saúde nos termos dos n.os 3 e 4, da Base XXII 
da Lei de Bases da Saúde”; 
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3 - ”A integração referida no número anterior releva nomeadamente, para os 
efeitos da aplicação das disposições constantes do artigo 125º da Lei nº 67-
A/2007, de 31 de Dezembro”. 
 
 Isto é, houve o cuidado de, em circunstâncias muito semelhantes, in-
tegrar isto no sistema de Saúde como se fora dependente ou pelo menos com 
a mesma ligação que outra Instituição qualquer de Saúde tem ao Serviço 
Nacional de Saúde. 

 Na cláusula 7ª
1 - “A realização de Prestações de Saúde aos utentes do Serviço Nacional de 
Saúde, será acordada, anualmente, com o Hospital mediante a celebração de 
contratos-programa que preveja o volume da produção a contratar”. 

 Isto é, há um protocolo geral por 5 anos mas todos os anos há um con-
trato-programa. Porquê? Para procurarmos acertar agulhas com as necessi-
dades que a aRS tem. Não podemos exigir que o Estado nos pague algo de 
que não precise. E, portanto, a aRS dá-nos as suas normas e nós tentamos 
acertar, de maneira a irmos ao seu encontro. É esta a forma que entendemos 
melhor de podermos ser mais úteis. Porque, se um Serviço de Saúde não é 
útil, o Estado não pode pagar aquilo de que não tem necessidade.

2 - “A produção contratada respeita apenas aos beneficiários do SNS da Re-
gião de Saúde do Norte, não considerando para efeitos de responsabilidade 
financeira os cuidados prestados a utentes beneficiários dos serviços de saúde 
das Regiões Autónomas, e de quaisquer outros terceiros legal ou contratual-
mente responsáveis”. 

 É importante aqui referir que no Hospital da Prelada, todo o quadro 
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médico,	trabalha	em	exclusividade	de	local	de	trabalho.	Isto	é,	das	8h	às	17h	
trabalham exclusivamente para o Serviço Nacional de Saúde. Das 17h às 
20h	ou	21h	trabalham	ou	em	privado	ou	para	a	ARS	ou	para	companhias	de	
Seguros. os próprios médicos têm os seus gabinetes privados, que são inde-
pendentes dos outros. consideramos que é muito importante que não exista 
promiscuidade nestas coisas. Somos absolutamente a favor de que haja uma 
separação de águas. 

 o acordo feito com o Estado é, naturalmente, remunerado em função 
do GDH. Daí que quanto melhor for o nosso case mix melhor também será a 
nossa produção e, obviamente, também será melhor o nosso rendimento. 
No	ano	2009	tivemos	5.900	GDH	cirúrgicos	e	12.000	doentes	em	Medicina	
Física e de Reabilitação.

 Relativamente aos tempos de espera, fala-se muito em listas de espe-
ra. a primeira consulta procuramos que seja rápida. assim a ortopedia, no 
Piso 5 tem um mês apenas de espera, a ortopedia do Piso 4, dois; cirurgia 
Plástica três meses e meio no máximo; cirurgia Geral 4 meses; Urologia 3 
meses. consideramos o tempo de espera para o atendimento numa primeira 
consulta, razoável e entendemos que devemos continuar, naturalmente, se 
possível, a encurtar. Está muito aceitável em termos internacionais. 

 como é que se atingem determinados índices? É naturalmente com 
boas práticas de gestão. 
 - a equidade, obviamente que está implícita num acordo que façamos 
ou qualquer acordo que façamos com um Governo seja ele qual for, que é 
prestar e assegurar um serviço universal. Todos são atendidos da mesma 
forma. 
	 -	Com	eficácia	 também,	porque	estaremos	a	prestar	melhor	 serviço	
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se	formos	eficazes	e	estarão	aqueles	que	nos	pagam	a	sentir	que	pagam	com	
mais razoabilidade e sobretudo aqueles que atendemos sentem-se mais bem 
servidos e, portanto, gostam e procuram-nos mais. 
	 -	Satisfazer	as	necessidades	 identificadas,	com	cada	vez	melhor	de-
sempenho	e	eficiência.	Ter	as	melhores	prestações	nos	cuidados	de	saúde,	
naturalmente que escolhendo muito bem o que compramos e o que investi-
mos para saber que os recursos devem ser utilizados, sempre que possível, 
mas não por exagero, porque seria a desgraça. 
 - a autonomia técnica, isto é, cada serviço tem a sua responsabilidade 
técnica e globalmente o hospital tem a responsabilidade de qualquer anoma-
lia que surja por culpa do hospital ou da administração.

 Temos um plano estratégico. as necessidades vão variando, nomeda-
mente o tipo de pessoas que nos procuram e o tipo de patologias, mesmo den-
tro das áreas que estão limitadas pela contratualização. Mas temos de ter 
uma	estratégia	e	nessa	estratégia	o	que	procuramos	é	diversificar	os	clientes	
do Hospital. É muito importante, porque um dia, se o Estado entender que 
deve	diminuir	o	serviço	que	nos	compra,	temos	de	diversificar	a	procura,	ten-
tar incentivá-la para que possamos servir-nos de outros meios, seja de Segu-
radoras	de	Saúde	seja	de	Companhias	de	Seguros	específicas	em	acidentes,	
traumatologia,	etc,	mas	temos,	tanto	quanto	possível,	de	diversificar	mais.	
É assim que se evolui.

 optimizar os recursos, adoptando novas formas de organização de 
trabalho. Já sabemos que quanto melhor trabalharmos mais economizamos. 
Temos de modernizar a estrutura física e o conforto, melhorando a imagem 
do Hospital. Isto é fundamental. 

 Nos inquéritos que fazemos aos doentes e familiares dos doentes, é 
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com	grande	orgulho	que	temos	98%	de	satisfação.	São	claro	inquéritos	que	
são feitos com uma série de itens, mas em que o doente não tem que assinar. 
consideramos que é um bom resultado e orgulhamo-nos disso.

 Desenvolver Política de Formação de Recursos Humanos é fundamen-
tal. Quanto melhor formado estiver o actuante melhor. Melhorar a Seguran-
ça e Qualidade assistencial. E aqui temos de pensar que todo o serviço que 
estamos a prestar no momento pode ser um sucesso e de imediato pode ser 
uma desgraça. Estamos num Hospital com uma estrutura já com 22 anos, 
desde a abertura - o edifício em si tem mais tempo -, mas temos alguns de-
partamentos	 específicos:	 Sala	 de	Espera	 dos	 doentes	 privados,	 isto	 é,	 um	
Gabinete de atendimento privado; Gabinete de cardiologia; nos pisos onde 
há internamento temos Enfermarias de três camas, com camas perfeitamen-
te móveis em todos os sentidos; existe um espaço de que também nos orgu-
lhamos muito que é da hidroterapia; a nossa Medicina Física e Reabilita-
ção tem, de facto, um grande espaço e tem, sabemo-lo bem pelos resultados, 
muito bom nome, a nível quer da classe médica quer dos utentes. E isso 
consegue-se naturalmente apresentando resultados. 

	 Segundo	os	 indicadores	da	actividade	em	Medicina	Física,	em	2008	
tivemos	740	doentes	internados	e	em	ambulatório	6.117.

 a nível da organização interna, como é que fazemos com os Serviços 
Clínicos?	Tecnologia	da	Informação:	estamos	a	avançar	para	aí,	isto	é,	aca-
bar com o papel. o processo deve estar num computador, num ecrã à nossa 
frente. o processo clínico electrónico é fundamental. a informatização da 
Medicina Física e Reabilitação é muito difícil. Estamos com técnicos a aper-
feiçoarem-se	para	ver	se	os	elementos	que	nos	fornecem	são	fiáveis.	O	Portal	
do Doente está também em estudo porque pretendemos que o doente que 
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vai	ser	chamado	de	hoje	a	8	dias	receba	em	casa	o	respectivo	alerta/aviso.	
Queremos também ter a possibilidade de, se houver qualquer avaria numa 
máquina, prevenir o doente para que não tenha que vir ao Hospital e voltar 
para casa. o doente tem de se manter permanentemente informado do que 
está a ocorrer com o seu processo. consideramos isto fundamental.

 o Hospital da Prelada procura naturalmente a Qualidade, a Seguran-
ça, a Humanização. Temos, para isso, uma auditoria clínica permanente e 
uma auditoria organizacional. Nos indicadores de qualidade podemos referir 
os reinternamentos, as urgências, as cirurgias adiadas, entre outros. 

 outro aspecto muito importante em qualquer unidade de saúde é a 
segurança dos doentes. adoptamos uma série de procedimentos que consi-
deramos	fundamentais.	Primeiro,	segurança	na	identificação	do	doente	-	os	
que	operam	há	30/40	anos	com	certeza	lhes	aconteceu	alguma	vez	estarem	
a abrir um processo e verem que não tem nada a ver com o doente que está 
deitado na cama - há que ver se é aquele paciente que pretendemos. Depois 
uma check list	pré-operatória:	em	que	nos	certificamos	se	está	tudo	bem	com	
electrocardiogramas, análises, etc. 

 Marcação do local a operar. Muito importante. Vemos nos melhores 
locais	do	mundo,	um	indivíduo	que	tirou	uma	variz	da	perna	esquerda	e	afi-
nal a variz é na perna direita. Portanto, a marcação é feita antes do doente ir 
para o Bloco. Prevenção de infecção associada aos cuidados de Saúde como 
é óbvio, e prevenção de quedas, isso é evidente, e uma emergência que temos 
com médicos do Hospital durante 24 horas sobre 24 horas. 

	 Na	segurança	dos	profissionais	consideramos:	gestão	de	risco	clínico	e	
não	clínico,	manuais	de	procedimentos,	identificação	obrigatória,	higieniza-
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ção das mãos e formação obrigatória. 

 Sistema de avaliação de Queixas, Reclamações e Manifestações de 
Satisfação, também é importante. o Hospital faz mensalmente inquéritos 
cegos em que os utentes preenchem os questionários.

 Todos os doentes, visitantes ou acompanhantes que apresentam re-
clamações, sugestões, petições e elogios têm direito a resposta em prazo útil 
e	com	garantia	de	confidencialidade.	É	 isto	que	 fazemos.	Dá	muito	traba-
lho? Dá, mas dá credibilidade ao Hospital, isso importa-nos muito, daí que 
tenhamos gasto muito dinheiro com acreditação do Health Quality Service. 
Conseguimo-lo	 em	 2008/2009,	 é	 o	 diploma	 que	 aqui	 está.	Continuamos	 a	
manter	a	acreditação	e	já	recebemos	um	novo	convite,	a	confirmação,	porque	
da	última	vez	ficamos	nos	10	primeiros	a	nível	mundial	–	desculpem-me	esta	
imodéstia. Gostamos também de saber e de mostrar às autoridades que nas 
Misericórdias	se	trabalha	muito	bem	-	e,	portanto,	ficamos	nos	10	primeiros.	
Devo dizer que - isto foi na Tate Gallery, em Londres – estava gente de todo 
o	mundo:	suecos,	ingleses,	noruegueses,	americanos,	entre	outros	-	e	ficaram	
surpreendidos	por	lá	estarem	dois	“portuguezitos”	a	receber	aquela	classifi-
cação.	É	gratificante.	Também	tivemos	no	ano	passado	o	Prémio	do	Hospital	
do Futuro, o que prova na realidade que vamos cumprindo.

  Muito obrigado pela paciência com que me ouviram.
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II PAINEL

Actividade Hospitalar
nas Misericórdias

Da esquerda para a direita: Eng. Arlindo Maia, Presidente do Congresso e Provedor  da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde; Dr. Manuel Pizarro, Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde; Dr. Manuel de Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da União das Miseri-
córdias Portuguesas. 
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Intervenção
 Dr. Manuel de Lemos

Presidente do Secretariado Nacional da UMP

Esta apresentação que vimos sobre o que tem sido a nossa actividade 
mostra,	do	nosso	ponto	de	vista,	duas	coisas:	vimos	o	exemplo	de	Misericór-
dias mais pequenas, e depois vimos uma Misericórdia de maior dimensão,  a 
Santa casa da Misericórdia do Porto com o Hospital da Prelada e podemos 
ver que se conjugou isto tudo. E conjugaram-se algumas coisas muito inte-
ressantes. Por exemplo, se olharmos para o quadro da Prelada, em termos 
de quadro de médicos, e olharmos para os quadros apresentados pelo Paulo 
Coelho	verifi	camos	que	recorremos	muito	mais	a	prestações	de	serviços	do	
que a Prelada. Por uma razão muito simples - na Prelada há estabilidade. os 
médicos	que	estão	lá,	estão	lá,	muitos	deles,	há	20	anos.		

	 Por	outro	lado,	o	Dr.	Faria	de	Almeida	mostrou	na	prática	a	fi	losofi	a	
do protocolo que celebrámos com o Ministério da Saúde e que já referi da 
importância que o Sr. Secretário de Estado teve. Isto é, fazer uma avaliação 
correcta do que é a nossa actividade, partindo do princípio que pelo menos 
essa faz todo o sentido que continue, pelo menos nos primeiros anos, de-



110

Dr. Manuel de Lemos, 
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pois com estabilidade se veja ano a ano. Num ano o Estado, ora tem mais 
necessidade de cirurgia Geral e menos de outra. Vamos acertando de uma 
forma correcta tudo que se está a fazer. Penso que esta ideia da Prelada e 
esta prática da Prelada é, neste sentido, um farol, porque a forma como isto 
tem sido feito dá garantias e estabilidade. Deixem-me dizer aqui que isto 
é	bom	neste	momento	difícil	em	que	vivemos,	do	ponto	de	vista	financeiro.	
Só assim, a Prelada pôde, como o Dr. Faria de almeida disse, fazer a acre-
ditação,	que	não	é	uma	coisa	barata,	e	ter	um	edifício	que	tem	20	anos	e,	eu	
sou testemunha disso, como sabem conheço muito bem a Prelada, ter feito 
ao	longo	destes	20	anos	continuamente	investimentos	no	sentido	de	manter	
essa qualidade. a qualidade não é uma coisa que se faz num dia. a qualida-
de continua no tempo. Penso que a actividade hospitalar das Misericórdias 
- e, por isso, estou-me a centrar nesse ponto -, é uma actividade com muito 
futuro, porque vamos assistir a limitações no investimento público, apesar 
de naturalmente se dizer que essas limitações vão ser menores, vão haver 
limitações. 

 Vão haver limitações à contratação de Recursos Humanos. Isso já é 
público e, embora naturalmente ninguém queira, porque como o Sr. Secretá-
rio de Estado disse e muito bem, o percurso do Serviço Nacional de Saúde ao 
longo	destes	30	anos	é	um	percurso	fantástico.	O	serviço	chama-se	Serviço	
Nacional de Saúde, não se chama Serviço Público de Saúde. o Serviço Na-
cional	de	Saúde	significa	que,	de	acordo	com	o	conceito	Constitucional,	cada	
um segundo as suas disponibilidades, segundo as suas responsabilidades - e 
essa cabe e está afecta ao Governo como é óbvio - contribuem para esse Ser-
viço. Naturalmente que em primeira mão, num Estado como o nosso, o servi-
ço	Público,	dizemos	nós	e	fizemos	aqui	demonstração	disso,	também	o	sector	
social e, eventualmente, aqui e ali, também, porque não, o sector privado? 
Não tenho nenhum preconceito desse tipo.
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 Portanto, se vai haver diminuição do investimento público, se vão ha-
ver	dificuldades	à	contratação,	então	 faz	 todo	o	sentido	que	o	Estado,	até	
porque nós somos organizações de Utilidade Pública, recorra cada vez mais 
à nossa capacidade. Não à famosa capacidade instalada, mas à menos falada 
mas mais importante capacidade de resposta. Não vale de nada um grande 
hospital	público	ter	12/20	salas	de	operações	se	só	tem	uma	equipa.	Não	es-
tamos a falar de capacidade instalada. Estamos a falar de capacidade de res-
posta, que são duas coisas diferentes. E, portanto, nesse sentido, eu acredito 
que este caminho que estamos aqui a traçar com clareza, com transparência, 
é um caminho que marcará decisivamente o futuro da Saúde em Portugal. 

 o Senhor Secretário de Estado disse há pouco - mais discussão, menos 
discussão, mais ponto, menos ponto -, é muitíssimo mais o que nos une do 
que o que nos separa neste momento. E, por isso, temos todas as condições 
para trabalharmos seriamente para que este protocolo chapéu se transforme 
e chegue às pessoas. No dia em que ao abrigo do acordo (estou ali a ver o meu 
querido Provedor da Mealhada), ele chegue, por exemplo, à Mealhada, as 
pessoas	nesse	dia	acham	que	o	Ministério	da	Saúde	e	as	Misericórdias	fize-
ram qualquer coisa. até lá vão achar que só se fez conversa. Não é verdade. 
Estamos a fazer um bom trabalho.  
 
 Muito obrigado, mais uma vez, Senhor Secretário de Estado por ter 
estado connosco.
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Muito bom dia a todos. 

 Uma vez mais, em razão da economia de tempo a que estamos mais 
ou	menos	forçados,	não	é	só	a	economia	fi	nanceira	a	que	estamos	sujeitos,	
temos também aqui que economizar tempo. Não queria deixar de me dirigir 
aos promotores do congresso, mas peço-vos licença para poupar um pouco 
essas formalidades e entrar directamente no debate do tema, de modo a que 
possamos aproveitar estes minutos da forma mais profícua possível - e peço 
também desculpa àqueles que não me conhecem por ser relativamente fron-
tal naquilo que vou dizer.

 Não acho que haja muita vantagem em estarmos a negociar sem ter-
mos uma ideia muito clara daquilo que cada uma das partes tem como visão 
para	a	sua	intervenção.	Sendo	certo	que	o	resultado	fi	nal	não	será	nem	uma	
visão nem outra. Foi assim que chegámos, apesar de tudo, ao tal protocolo 
chapéu que reconheço que é muito pouco útil em termos de resultados con-

Intervenção
 Dr. Manuel Pizarro

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
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cretos,	mas	 é	 absolutamente	 essencial	 em	 termos	 de	 definição	 do	 quadro	
contratual que venhamos agora a estabelecer. E foi uma discussão dura, foi 
um debate em que tivemos um conjunto de desentendimentos e que conse-
guimos resolver seguramente com algumas soluções, umas mais próximas 
daquilo que era a visão do Ministério da Saúde, outras com uma visão que 
era a mais próxima da visão das Misericórdias. Não há outra forma. É por 
isso mesmo que se chama negociar, é avaliarmos a razão e a visão do outro. 
Negociar torna-se fácil quando os parceiros são leais no seu comportamento 
e, sobretudo, quando temos um objectivo e eu realço esse aspecto que me pa-
rece essencial, que é um objectivo que nos aproxima muito. Portanto, quando 
o objectivo nos aproxima muito temos a obrigação de procurar limar os aci-
dentes de percurso que limitam a persecução desse objectivo comum.

	 Eu	diria	que	o	protocolo	tem	um	enorme	significado,	que	é	o	de	colocar	
o assunto da colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde e as Misericór-
dias no domínio da Prestação de cuidados de Saúde num quadro contratu-
al claro. Quero dizer que isto foi algo que também tivemos que aprender. 
o Estado também teve que aprender a fazer isso. Incorporámos aqui, por 
exemplo, muito do que aprendemos internamente na contratualização com 
as nossas próprias unidades de Saúde. como sabem, até há meia dúzia de 
anos,	até	2005	ou	2006,	o	financiamento	das	próprias	instituições	públicas	
era feito na base de um orçamento histórico e não num contrato de produção, 
ou	seja,	o	financiamento	de	cada	ano	era	o	que	se	tinha	pago	no	ano	anterior	
“mais qualquer coisinha”. Depois, quando havia um membro do Governo 
mais simpático, a “mais qualquer coisinha” era um bocadinho mais do que 
o aumento do orçamento. Isto, apesar de tudo, mudou muito. Hoje há con-
tratos que têm limitações, porque não podemos ignorar uma dependência 
de percurso, mas que são apesar de tudo um esforço de contratualização dos 
serviços adequados às necessidades da população de cada zona e à disponi-
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bilidade de recursos daquela unidade.

 a isto seguiu-se o novo processo de contratualização com a Santa casa 
da	Misericórdia	do	Porto,	que	tem	sido	um	desafio.	Mudámos	completamen-
te as regras anteriores porque introduzimos uma maior transparência, uma 
maior	associação	entre	o	financiamento	e	o	resultado	de	cuidados,	natural-
mente com bom senso. o que temos vindo a fazer, por exemplo, nos contratos 
da Prelada - e peço muita desculpa, não assisti a toda a intervenção do Dr. 
Faria de almeida, não sei se me estou a repetir -, mas, ano após ano temos 
procedido a adaptações. Podemos precisar menos de cirurgia Geral mas, ao 
contrário, precisamos muito de cirurgia Vascular ou precisamos muito de 
otorrinolaringologia mas não se pode passar de um ano para o outro a ci-
rurgia	Geral	de	100	para	0,	com	é	óbvio.	Isso	criaria	uma	situação	de	comple-
ta instabilidade de organização. Mas temos também que tirar a vantagem 
das	estruturas	menos	fixas,	mais	flexíveis	das	Misericórdias	para	poder,	ao	
longo de três, quatro, cinco anos produzir estes processos de adaptação que 
visam consolidar a ideia da complementaridade. 

 Estou muito de acordo com o princípio de que esta complementarida-
de tem que se exercer por aumento da capacidade contratual do Estado com 
as Misericórdias. Mas também não tenhamos nenhumas ilusões, porque não 
pretendo sair daqui com o vosso aplauso, contando-vos coisas que não sejam 
verdade. Todos temos a noção de que estamos em momentos particularmen-
te difíceis neste domínio. Eu diria que são momentos que nos interpelam so-
bretudo a fazermos um trabalho muito rigoroso sobre as regras de contratu-
alização.	Porque	acho	que	vamos	beneficiar	muito	no	futuro	desse	trabalho	
rigoroso.	Vai	beneficiar	o	Estado	e	vão	beneficiar	também	as	Misericórdias.	
Somos capazes de o fazer. Eu não tenho ideias feitas, ideias fechadas sobre 
essa matéria. 
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  Tem havido algum trabalho técnico entre o Grupo das Misericórdias 
Saúde e a administração central do Sistema de Saúde. acho francamen-
te que pela nossa parte podíamos ter andado um pouco mais rapidamente, 
com	toda	a	humildade	aqui	o	assumo,	acho	que	temos	de	intensificar	esse	
trabalho técnico. Temos alicerces que são muito favoráveis - o alicerce do in-
teresse supremo do Serviço Nacional de Saúde e do interesse constitucional 
da Defesa da Saúde, o alicerce da história e do percurso secular do trabalho 
das	Misericórdias	neste	domínio	e	da	sua	qualificação	manifesta	dos	últimos	
anos de que o trabalho do Dr. Paulo coelho deu aqui brilhante expressão 
-, temos esses alicerces muito sólidos. os alicerces são essenciais, mas não 
chegam. agora é preciso que a colocação dos próximos tijolos, das próximas 
vigas, seja feita com o mesmo grau de exigência e de clareza. 

 Devo dizer-vos, por exemplo, que o novo quadro contratual com a Mi-
sericórdia do Porto - dou muito este exemplo, porque é apesar de tudo algo 
que está feito e nos permite balizar onde desejaríamos chegar - é um quadro 
que parece muito simpático para a Misericórdia. Garante estabilidade, ga-
rante segurança, mas é um quadro de brutal exigência em relação a práticas 
anteriores. Isto é, é um quadro em que deverão ser analisados determina-
dos pormenores. Exige que os sistemas de referenciação dos doentes sejam 
acompanhados e monitorizados pelo Estado e sejam os mesmos que estão em 
uso no Estado. É muito rigoroso no sistema de prestação de contas, conduz a 
que as mesmas penalizações sejam aplicadas a outras situações e, portanto, 
é um quadro no qual todos, uns e outros, teremos que aperfeiçoar para ser-
mos capazes de conviver com ele. 

 Penso que apesar de tudo há óbvias vantagens na clareza dos princí-
pios e na clareza da relação contratual. Sendo certo que depois a sua imple-
mentação concreta vai, naturalmente, obedecer a um faseamento. Quer di-
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zer, ninguém vai mudar nada, não é possível mudar de um dia para o outro, 
ou seja, é necessário um quadro que seja de estabilidade para os parceiros 
com quem estou a contratar. até porque em muitos casos, embora exista 
uma	capacidade,	uma	flexibilidade	aumentada	das	Misericórdias	em	alguns	
aspectos contratuais, não é menos verdade que em algumas áreas nós esta-
mos perante investimentos cuja amortização tem de ser realizada sob pena 
de	não	estarmos	a	fazer	um	contrato	mas	um	processo	de	degradação	finan-
ceira dos nossos parceiros, que seria de todo indesejável e não corresponde-
ria ao interesse de ninguém. Nem ao vosso nem ao nosso.

 Eu devo dizer que nós temos que abordar aqui três princípios que me 
parecem essenciais.

 o primeiro é o princípio da complementaridade. acho que sobre este 
estamos todos de acordo e não me parece que seja necessário falar muito 
sobre ele.

 o segundo princípio é o da coerência, ou seja, na contratação com as 
Misericórdias tem que haver coerência com aquilo que são os nossos objec-
tivos. Por exemplo - agora tenho de ter muito cuidado com a maneira como 
digo isto senão os títulos dos jornais amanhã vão ser terríveis -, num Sistema 
de Saúde ideal nós desejaríamos que não houvesse serviços de atendimento 
Permanente. os serviços de atendimento Permanente são uma anomalia 
do Sistema de Saúde ( já aviso na presença dos jornalistas que o Secretário 
de Estado adjunto e da Saúde não anunciou o encerramento de nenhum 
Serviço	de	Saúde,	estou	a	reflectir	sobre	o	que	desejaríamos	para	o	futuro).	
Reflictam	comigo:	se	a	rede	de	Cuidados	de	Saúde	Primários,	administrada	
directamente pelo Estado ou administrada também em parte em regime de 
parceria, desse uma resposta cabal às necessidades dos cidadãos em horá-
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rios alargados e se a Rede de Emergência Pré-hospitalar e de Urgência fun-
cionasse de modo adequado, a existência de serviços de atendimento Perma-
nente seria evidentemente uma anomalia do sistema. Uma anomalia que se 
desenvolveu	no	nosso	País	nas	ineficiências	do	Sistema	Nacional	de	Saúde	
e na incapacidade do Serviço Nacional de Saúde dar resposta adequada nas 
outras redes. ora, se almejamos a consolidação das outras redes é evidente 
que não almejamos - isso seria completamente incoerente -, desenvolver ou-
tras áreas. 

 outro exemplo deu o Dr. Faria de almeida quando falou da Miseri-
córdia do Porto. almejamos o desenvolvimento da cirurgia de ambulatório, 
porque ela é comprovadamente melhor para os utentes, nos casos em que 
é tecnicamente adequada. Nós temos o padrão internacional, aliás ao qual 
chegamos	brilhantemente	em	2009,	com	50%	da	cirurgia	programada	nos	
nossos	hospitais	realizada	em	Ambulatório	 -	partimos	de	22%	em	2005,	o	
País	passou	de	22%	para	50%	em	2009.	Evidentemente	que	temos	também	
que	reflectir	neste	processo	de	contratualização	com	as	Misericórdias	com	
a mesma coerência - em todos os casos em que a cirurgia de ambulatório 
seja tecnicamente adequada, deve ser esse o modo de cirurgia. E quando 
refiro	a	 coerência	 refiro-me	ao	 facto	de	 termos	que	participar	numa	visão	
comum sobre a ideia. Mas nada disto pode ser feito de um dia para o outro. 
Evidentemente que não podia chegar ao Hospital da Prelada no contrato 
de	2008	e	dizer	agora	têm	que	fazer	50%	da	Cirurgia	de	Ambulatório.	Isso	
seria uma imposição administrativa completamente desligada da realidade. 
O	que	é	que	fizemos?	Fizemos	um	programa	para	em	três	anos	aumentar	
progressivamente a percentagem de cirurgia de ambulatório até atingirmos 
o valor que nós e a Santa casa da Misericórdia do Porto entendemos que é 
adequado. E o mesmo se terá que aplicar a todos os outros princípios. Isto é, 
temos que estabelecer objectivos, estabelecer um quadro contratual claro e 
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depois estabelecer um período faseado de adaptação que será de adaptação 
das vossas instituições, mas que será também de adaptação do Estado, até 
porque	estas	regras	e	objectivos	de	natureza	técnico-científica	também	não	
são imutáveis e vão sofrendo aquilo que são as evoluções tecnológicas da 
Medicina.	Se	há	20	anos	me	tivessem	dito,	quando	eu	me	licenciei	em	Me-
dicina e poucos meses depois assisti no Hospital de São João, na sala com o 
Professor araújo Teixeira, à primeira cirurgia laparoscópica que foi feita na-
quele	hospital	que,	actualmente,	30	ou	40%	da	Cirurgia	Geral	é	feita	por	via	
laparoscópica eu não acreditaria. E essa é hoje a realidade e, portanto, temos 
também	que	nos	adaptar	àquilo	que	são	as	incorporações	técnico-científicas	
no nosso Mundo.

 Diria que temos que, com clareza, ser capazes de, nos novos modelos 
contratuais, utilizar de forma judiciosa a capacidade das Misericórdias para 
nos	ajudar	a	suprir	as	insuficiências	da	Rede	Pública.	Com	a	certeza	de	que	
isto tem um importante papel social na resposta aos cidadãos e às suas ne-
cessidades em matéria de Saúde. Mas tem também um importante papel 
económico,	 porque	 nos	 pode	 ajudar	 a	melhorar	 a	 eficiência	 económica	 do	
Serviço Nacional de Saúde e também num outro domínio que não pode ser 
desprezado, porque pode contribuir em muitas comunidades para a criação 
de	postos	de	trabalho	qualificados	e	para	o	desenvolvimento	dessas	comu-
nidades locais, que é muito importante e nos casos de alguns dos espaços 
geográficos	em	que	as	Misericórdias	estão	 inseridas	é	até	mesmo	decisivo	
como instrumento de promoção do desenvolvimento local.Temos que ter uma 
visão desta contratação que seja uma visão que vai para além do Sistema de 
Saúde, porque verdadeiramente o Sistema de Saúde é hoje algo que tem de 
estar presente em todas as políticas e que tem que atender a todas as políti-
cas.
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 Diria que os nossos próximos passos são o reforço muito claro, do tra-
balho	técnico	que	está	em	curso.	O	trabalho	técnico	para	definir	as	regras	da	
contratação, o trabalho técnico que consensualiza uma visão comum sobre 
as necessidades e sobre as principais áreas onde devemos investir, que nos 
permita passar um pouco do acordo de cooperação genérico para a contra-
tação efectiva. Tenho a expectativa de que vamos fazer essa contratação 
efectiva, começar essa contratação efectiva - não faremos seguramente todos 
os contratos ao mesmo tempo, há sempre uns agentes da vida pública que 
têm soluções milagrosas para resolver todos os problemas, mas mesmo es-
tando	numa	reunião	das	Misericórdias	acho	que	todos	aqui	desconfiam	das	
soluções milagrosas para este tipo de problemas. Isto vai um pouco mais 
com o esforço de racionalidade do que com soluções muito simples. Esta área 
da Saúde não é uma área simples e seria muito estranho que tivéssemos 
soluções muito simples que resolvessem os problemas todos. a solução tem, 
naturalmente, alguma complexidade e as soluções que encontrarmos têm 
que	ter	robustez.	Isto	é,	tem	que	ser	capaz	de	se	afirmar	do	vosso	lado,	de	se	
afirmar	do	nosso	lado	e	de	se	afirmar	no	julgamento	da	opinião	pública,	que	
verá naturalmente com atenção o trabalho que estamos a realizar.

 Temos que - e assumo aqui esse compromisso de liderança política 
- aprofundar o trabalho técnico que estamos a realizar, de modo a que pos-
samos ainda este ano concretizar alguns contratos. Julgo que seria uma pro-
messa pouco sensata dizer que vamos fazer todos os contratos ainda este 
ano, podemos ter essa ambição, mas julgo que todos partilhamos da percep-
ção	dessas	dificuldades.	Aqui	também	a	maior	dificuldade	é	fazer	os	primei-
ros,	como	é	óbvio,	porque	esses	é	que	definem	o	quadro	conceptual	que	depois	
nos vai permitir evoluir para os outros. Este acordo de cooperação entre o 
Ministério da Saúde e as Misericórdias não foi uma imposição vinda de fora, 
foi uma sedimentação de uma necessidade que as Misericórdias e o Ministé-
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rio da Saúde foram percebendo ao longo do tempo e é um acordo de boa fé en-
tre parceiros que estão empenhados numa tarefa essencial, porventura, uma 
vez mais, com visões de pormenor diferentes, mas numa tarefa essencial que 
é,	ainda	que	num	contexto	de	situação	financeira,	económica	e	social,	com	
dificuldades,	temos	uma	ambição	comum	que	é	fazer	um	País	melhor	e	essa	
ambição comum tem que nortear a nossa intervenção e vai seguramente 
permitir	que	cheguemos	com	sucesso	ao	fim	deste	processo	negocial.

 Muito obrigado pela vossa atenção.
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Boa tarde a todos. 

 Gostaria de começar por agradecer ao Dr. Salazar coimbra as suas 
simpáticas palavras, bem como o amável convite para estarmos aqui presen-
tes, visto que é para nós muito importante poder dar a conhecer este projecto 
de avaliação em saúde. 

 como sabem, a Entidade Reguladora da Saúde tem um conjunto de 
competências e de atribuições, que no fundo podem resumir-se no propósito 
de servir e proteger os interesses dos cidadãos. É nesse sentido, no âmbito 
destas competências, que consideramos que a avaliação é fundamental. 

 Penso que estamos todos de acordo em que o fenómeno da cultura de 
avaliação é sinal de progresso civilizacional. Qualquer um de nós, enquanto 
utilizador ou consumidor de um serviço, quer ter acesso a informação que 
lhe diga se o serviço que está a consumir tem ou não a qualidade que todos 

Intervenção
 Dr. Eurico Castro Alves

Coordenação Geral - Projecto SINAS e
 Membro do Conselho Directivo da ERS
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desejamos; por maioria de razão, no sector da Saúde isto é ainda mais impor-
tante.

  o fenómeno do desenvolvimento de sistemas de avaliação da presta-
ção de cuidados de saúde está a acontecer um pouco por todo o mundo. Por-
tugal,	enquanto	país	desenvolvido,	apesar	das	dificuldades	e	dos	problemas	
que enfrenta, tem um bom sistema de saúde. Embora haja necessidade de 
efectuar algumas correcções, quando em comparação com o resto do mundo 
estamos no grupo dos que têm os melhores serviços de saúde, pelo que con-
siderámos que também em termos de avaliação da qualidade era necessário 
estar na linha da frente.

 Sabemos que todos os dias em Portugal se realizam milhares, ou cen-
tenas de milhar, de actos médicos, a maioria dos quais de muita qualidade. 
Dessas	centenas	de	milhar	de	actos	médicos,	são	menos	de	10%	os	que	cor-
rem mal, por um motivo ou por outro, mas também são esses que são me-
diatizados todos os dias nos jornais e nas televisões. E temos consciência de 
que, por vezes, um acto que correu mal, mesmo a par de muitos milhares que 
correram	bem,	é	suficiente	para	atribuir	a	uma	Instituição	ou	a	um	grupo	de	
profissionais	uma	imagem	negativa.	

 Um dos grandes objectivos do nosso projecto de avaliação da qualida-
de	 foi	possibilitar	a	 transmissão	da	 informação	pela	positiva:	 facultar	aos	
cidadãos informação que lhes mostre o que de bom se está a fazer neste país, 
ou	seja,	os	tais	90%	de	Actos	Médicos,	aos	milhares,	que	se	fazem	em	Por-
tugal diariamente e correm muito bem, muitos deles com elevado nível de 
excelência, como os presentes sabem.

  Venho hoje aqui apresentar um pouco do histórico e da maneira como 
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construímos o nosso Projecto. o Eng. David Sanders, que falará em segui-
da, fez um apanhado do que se está a passar um pouco por todo o mundo ao 
nível da avaliação da qualidade dos serviços de saúde. a minha intervenção 
destina-se a contextualizar o surgimento do projecto SINaS - Sistema Nacio-
nal de avaliação em Saúde - como foi conceptualizado, quais os métodos que 
utilizámos e como estamos a implementá-los -, bem como fazer um ponto de 
situação - o que avançámos até agora e o que temos planeado para o futuro. 
Em primeiro lugar, como referi há pouco, o principal papel da Entidade Re-
guladora da Saúde é defender os direitos dos cidadãos. Nesse contexto, o 
Decreto-lei	n.º	127/2009,	de	27	de	Maio,	que	lhe	configura	as	atribuições,	ins-
titui que a Entidade Reguladora da Saúde tem que pugnar pela observância 
dos níveis de qualidade e garantir a segurança da prestação de cuidados de 
Saúde	aos	utentes.	E	vai	mais	longe:	na	alínea	b)	do	seu	artigo	36.º	afirma	
que	compete	à	Entidade	Reguladora	promover	um	sistema	de	classificação	
de Saúde quanto à sua qualidade global, de acordo com critérios objectivos 
e	verificáveis,	incluindo	o	índice	de	satisfação	dos	utentes.	Esta	é	a	lei	que	
estamos neste momento a fazer cumprir, e portanto vai ser nossa missão dis-
ponibilizar um sistema de avaliação que seja credível, que funcione de forma 
muito objectiva e muito rigorosa, e que seja consistente, para que possa ser 
aceite por todos os prestadores.

 Na sequência da investigação prévia que foi realizada, concluímos que 
tal sistema tinha que assentar em indicadores de qualidade, que mostrarei 
mais à frente, e com base no cálculo desses indicadores, proceder à constru-
ção de um rating	de	classificação	dos	prestadores,	cujo	funcionamento	tam-
bém explicarei mais adiante. o ponto importante a reter é que será possí-
vel disponibilizar aos utilizadores, aos utentes, aos portugueses, informação 
descodificada	e	útil,	para	que	saibam	a	que	tipos	de	serviços	de	Saúde	podem	
aceder. 
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 optámos, conscientemente, por não criar um sistema de ranking, 
porque entendemos, com base na análise de experiências feitas nos últimos 
anos, que o mesmo tem um efeito perverso. Julgamos que é injusto dizer que 
o	Hospital	A	ficou	em	4º	lugar	e	o	Hospital	B	em	5º	ou	em	6º,	com	base	numa	
diferença de um ou dois pontos, visto que, em termos da qualidade da presta-
ção	de	serviços	aos	cidadãos,	essa	diferença	pode	não	ter	grande	significado,	
para além de que muda de uma semana para a outra. Portanto considerámos 
que isso não era um bom serviço aos cidadãos. Fazer um ranking é, talvez, 
prestar um serviço ao ego de alguns dirigentes de Hospitais, ou fazer alguns 
favores para a imagem desta ou daquela instituição, que não nos parece ser 
o âmago dos nossos objectivos.

 Portanto, criámos um rating. o rating não é mais do que inserir um 
prestador dentro de determinada expectativa, em função duma avaliação 
concreta do tipo de serviços que são prestados. assumimos a opção de criar 
três níveis, todos eles níveis de excelência. ainda não sabemos qual será a 
imagem que estará associada a esses níveis, se será uma estrela, um sinal 
mais, ou aquela nomenclatura anglo-saxónica, como os ratings dos países do 
a+aa. 

 Temos isso tudo em estudo, e contamos com os prestadores que estão 
envolvidos neste processo para, conjuntamente, decidirmos a melhor forma 
de o tornar público, mas para já, nesta fase experimental, considerámos três 
níveis	de	excelência:	o	nível	2	é	o	grupo	que	funciona	dentro	da	média	(vere-
mos daqui a pouco como o score é calculado); o nível 3 será o dos que estão 
acima	da	média	e	os	que	estão	abaixo	da	média	ficarão	no	nível	1.	

	 Será	 também	considerado	um	grupo	não	qualificável,	que	exigirá	a	
intervenção do órgão regulador, seja porque os prestadores recusaram ser 
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avaliados	 -	 e,	 como	é	 sabido,	 a	avaliação	agora	 está	 configurada	na	 lei,	 e	
temos que fazer cumprir a lei -, ou porque não cumprem critérios mínimos 
de qualidade. Neste caso, evidentemente, são Instituições que não poderão 
funcionar, dado que põem em causa a Saúde Pública.

 Há ainda um outro grupo que, numa primeira fase, poderá não entrar 
na	qualificação	para	o	rating, porque o cálculo dos indicadores - e estamos 
neste momento a avaliar a excelência técnica dos serviços clínicos - exige um 
número mínimo de casos para que os prestadores tenham acesso ao rating. 

 De qualquer modo, visto que o nosso interesse é fazer o sistema fun-
cionar pela positiva, não queremos dizer ao público quem são os muito maus, 
portanto	desses	não	dizemos	nada,	visto	que	terão	que	encerrar	ou	modificar	
a sua prestação de serviços. a intenção do SINaS é mostrar quem são os 
bons e quem são os muito bons. 

 Passo em seguida a uma ligeira resenha das vantagens do sistema de 
rating, que julgo serem mais ou menos óbvias.

 Em primeiro lugar temos a possibilidade de promover benchmarking, 
uma palavra muito conhecida e em voga, que, por um lado, permite às Ins-
tituições a comparação com outras Instituições e a troca de informação e ex-
periência, e por outro lado, ainda mais importante, permite que se faça um 
benchmarking interno. como pretendemos que a avaliação se processe no 
mínimo	três	vezes	por	ano,	de	4	em	4	meses	a	Instituição	poderá	reflectir	e,	
com base nos relatórios que irá receber relativamente aos pontos de melho-
ria, aos pontos fortes e aos pontos fracos do seu funcionamento, poder-se-á 
comparar consigo própria e saber se está melhor ou pior em relação à últi-
ma avaliação, o que consideramos uma ferramenta muito importante para 

III PAINEL - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SAúDE

 INTERVENÇÃO - DR. EURICO CASTRO ALVES



1º Congresso do grupo MiseriCórdias saúde 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

131

monitorizar e melhorar o funcionamento de qualquer unidade prestadora de 
cuidados de saúde.

  outra vantagem importante do sistema de rating é dar poder aos ci-
dadãos. como sabemos, existe na área da saúde alguma assimetria de infor-
mação; o doente é, por vezes, obrigado a consumir um determinado Serviço 
de Saúde que não está bem explicado, sem conhecer verdadeiramente as op-
ções terapêuticas disponíveis, etc. Este sistema contribuirá para que o cida-
dão esteja mais informado, e ao mesmo tempo responsabiliza as Instituições 
porque, como sabem que o cidadão está mais informado, elas próprias têm 
que acautelar mais a qualidade da sua prestação de serviços. 

 Isto é válido também no âmbito da própria administração da Institui-
ção, uma vez que, com o tempo, este mecanismo fornecerá informação que 
pode dizer às administrações o rendimento que cada euro que está a ser 
investido tem em termos de qualidade e da própria rentabilidade do inves-
timento. consequentemente, há uma responsabilização mais directa e mais 
visível	dos	responsáveis,	dos	gestores	e	dos	próprios	profissionais	de	Saúde.
 
 Não vou aqui explicar muito detalhadamente a metodologia de cálcu-
lo dos ratings, vou deixar isso para o nosso parceiro tecnológico, que é um 
consórcio entre a Siemens e a Joint commission International, aqui repre-
sentado pela Siemens. Mas, por curiosidade, trago aqui um slide onde queria 
chamar a atenção para um pormenor. Trata-se de um processo semelhante 
ao que estamos a implementar, que existe já há vários anos nos Estados Uni-
dos,	em	que	concluíram	que,	entre	2003	e	2005	e	usando	apenas	18	procedi-
mentos alvo de estudo, se todos os Hospitais estudados tivessem cumprido 
os	critérios	para	ter	5	estrelas	(eles	usam	a	classificação	em	estrelas,	e	as	5	
estrelas	são	a	classificação	máxima)	teriam	sido	poupadas	mais	de	300	mil	
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vidas.	Mais	ainda,	metade	das	situações	-	150	mil	-	que	poderiam	ter	sido	po-
tencialmente	prevenidas,	estavam	associadas	a	apenas	quatro	diagnósticos:	
falência cardíaca, pneumonia adquirida na comunidade, sépsis e falência 
respiratória.

	 Isto	significa	que,	introduzindo	já	um	pouco	a	explicação	técnica	do	
funcionamento deste sistema, quando avaliamos o nível de qualidade da 
prestação de um determinado Hospital ou de uma determinada organiza-
ção,	não	precisamos	de	verificar	todos	os	actos	realizados,	basta	uma	amos-
tra em determinados actos. Esta foi uma das mais-valias que nos trouxe o 
consórcio Siemens - Joint commission, a sua vasta experiência no terreno. 

 antes de decidirmos e escolhermos o modelo que iríamos implementar 
em	Portugal,	fizemos	uma	investigação	sobre	o	que	se	estava	a	passar	um	
pouco por todo o mundo e reparámos que, em todo o mundo, estão a surgir 
todos os dias sistemas de avaliação, mas ainda não estão muito amadureci-
dos. 

 a experiência de avaliação da qualidade em saúde por toda a Europa 
tem	meia	dúzia	de	anos	(em	números	redondos).	Onde	verificámos	a	existên-
cia de maior experiência concentrada foi nos Estados Unidos e na Inglaterra 
-	nos	Estados	Unidos	já	com	cerca	de	20	anos,	na	Inglaterra	entre	15	a	16	
anos. 

	 O	resultado	do	levantamento	que	realizámos	em	2006	permitiu-nos	
verificar	que	as	Entidades	que	apresentamos	neste	slide,	umas	dos	Estados	
Unidos outras da Inglaterra, são as que tinham maior experiência nessa 
matéria, pelo que foram precisamente esses casos que fomos estudar, para 
aprender com aquilo que já estava implementado e tentar ganhar algum 
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tempo. Incluímos aqui o caso da Dinamarca, que tem apenas 5 a 6 anos de 
experiência mas que foi o mais semelhante ao projecto que estamos a im-
plementar, visto que também é baseado em indicadores clínicos numa fase 
inicial. Temos inclusivamente estado a trabalhar conjuntamente com os co-
legas dinamarqueses. 

 Temos aqui o exemplo do SignPost, que é um sistema Inglês já muito 
desenvolvido. Não só avalia conjuntos de Hospitais, comparando-os com a 
média de todos os Hospitais, como tem o sistema válido para cada hospital, 
e está tão bem montado e tão amadurecido que vai sendo cada vez mais por-
menorizado, passando para os serviços, atribuindo-lhe também uma classi-
ficação	por	comparação	com	a	média,	e	chegando	mesmo	aos	procedimentos	
cirúrgicos. Este sistema dá uma ideia do que se está a fazer na globalidade 
da Instituição. claro que isto é um processo muito amadurecido, não é nosso 
objectivo começar já por esta fase. 

 De salientar que eles conseguem fazer uma avaliação da prestação 
económico-financeira,	 nomeadamente	 dos	 custos	 de	 funcionamento.	 Apre-
sentam informação sobre a tarifa nacional, que o Sistema Nacional de Saúde 
Inglês paga por um determinado procedimento, e sobre o custo da Institui-
ção, e a partir daí calculam a variação entre o custo da média e o custo da 
própria Instituição.

 Estes são apenas alguns exemplos, para se ter noção do que se está 
a fazer um pouco por todo o lado. os americanos têm ainda uma funcio-
nalidade que também pretendemos implementar, que é, juntamente com a 
classificação	quadrimestral,	emitir	um	relatório	em	que	dizemos	quais	são	
os indicadores e explicamos às Instituições, uma por uma, quais são os seus 
pontos fortes, as suas debilidades e os pontos de melhoria. 
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 o nosso objectivo para Portugal, para fazer um sistema de avaliação 
consistente,	é	uma	implementação	de	forma	lenta	mas	com	passos	firmes,	
seguros e sobretudo com muito rigor, com muita transparência. como com-
preendem, isto demora o seu tempo, mesmo aproveitando a experiência da-
queles com quem também temos estado em contacto. 

 o nosso plano foi criar um sistema de avaliação Português adequado à 
nossa realidade, que abrangesse todos os sectores da prestação de cuidados 
de Saúde e sobretudo, o que para nós é fundamental, assentasse em princí-
pios	de	rigor	científico	de	muita	transparência	e	de	muita	objectividade,	de	
forma a que os resultados pudessem ser devidamente aceites por todos. 

 outro aspecto muito importante é que, desde o momento da constru-
ção das regras, haja uma consensualização entre todos os envolvidos no pro-
cesso, inclusive, e sobretudo, os prestadores.

 É assim que surge o Projecto SINaS – Sistema Nacional de avaliação 
em	Saúde.	Começámos	em	Janeiro	de	2008,	e	em	Março	de	2008	publicámos	
um concurso Público Internacional para encontrar o parceiro tecnológico 
para sustentar este projecto, que foi ganho pela Joint commission Interna-
tional em conjunto com a Siemens.

	 Em	Maio	de	2008	assumimos	na	Assembleia	da	República,	 em	au-
dição na comissão Parlamentar de Saúde, o compromisso de dar execução 
a este Projecto tão celeremente quanto possível, já que os seus deputados 
entenderam, e isto foi-nos dito e está registado, que este é um importante e 
relevante serviço prestado aos cidadãos portugueses. 
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 Toda a equipa tem trabalhado arduamente, e a esse esforço se deve 
uma boa parte do sucesso que atingimos até agora. 

	 O	processo	foi	distribuído	por	três	fases:	primeiro	o	estudo-piloto,	que	
terminou	em	31	de	Dezembro	último	(2008),	em	nossa	opinião	com	excelen-
tes resultados; depois a fase que está agora a ter início, que é o desenvolvi-
mento dos indicadores para novas áreas; e depois proceder uma implemen-
tação completa, que pensamos que possa começar daqui a 3 ou 4 anos. 
 De qualquer modo, continuo a insistir que para nós é muito impor-
tante	que	todo	o	processo	assente	em	bases	científicas	de	grande	rigor	e	que	
todos os prestadores envolvidos estejam em consenso com as regras e com o 
número e tipo de indicadores a utilizar. 

 Para o projecto-piloto convidámos 35 Hospitais. com grande agrado, 
constatámos	 que	 100%	 dos	 Hospitais	 convidados	 aceitaram	 entusiastica-
mente	participar	no	projecto,	o	que	nos	deu	muita	satisfação	porque	signifi-
ca que quem está no sector da prestação de cuidados de Saúde não só quer 
ser avaliado, como está disponível para abrir as suas portas, para que se 
veja e para que os cidadãos saibam o que se faz dentro da sua Instituição. 
Pessoalmente, considero isso um bonito sinal de amadurecimento das nossas 
Instituições, transversalmente aplicável ao sector privado, ao sector público 
e ao sector social. 

 Este grupo concreto de prestadores foi por nós escolhido por ques-
tões	meramente	de	representação	geográfica	e	territorial.	Penso	que	há	aqui	
três Hospitais que não faziam parte daqueles que inicialmente convidámos, 
mas que nos vieram solicitar para aderir ao projecto e nós, com muito gosto, 
incluímo-los. Mas posso dizer-vos que já entraram outros tantos para a se-
gunda fase do projecto, também voluntariamente.
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 o objectivo é ir construindo o sistema modularmente, como o Prof. 
Sousa Pereira depois irá explicar com mais detalhe. começámos o projecto-
-piloto a estudar a área de ortopedia, e dentro da ortopedia escolhemos um 
conjunto	de	indicadores	que,	como	já	referi,	foram	consensualizados:	convi-
dámos todos os prestadores para uma reunião, a que chamámos Fórum de 
consenso, onde os indicadores, o método de análise e o método de trabalho 
foram apresentados, explicados e aprovado por todos. Fizemos também reu-
niões com especialistas na área, e, conforme as especialidades em causa, 
envolvemos	ainda	as	respectivas	sociedades	científicas.

	 Em	2009	começámos	a	reunir	com	os	prestadores,	e	demos	formação	
específica	às	pessoas	de	cada	Instituição	envolvidas	no	projecto.	Gostava	de	
salientar aqui que, em função dos resultados, foram realizadas auditorias, 
princípio este que vai manter a qualidade e a validade dos dados que são 
entregues. 

	 Quando	fizemos	a	análise	dos	primeiros	resultados	recolhidos	conclu-
ímos uma coisa, talvez o único ponto fraco deste sistema, mas que tenho fé 
que oportunamente será colmatado, os sistemas de informação nas Institui-
ções de Saúde em Portugal são muito débeis, frequentemente desajustados 
às necessidades. Trata-se de um problema transversal a todas as Institui-
ções prestadoras de cuidados de Saúde, sem se tratar de uma questão espe-
cífica	do	sector	público,	do	sector	privado	ou	do	sector	social.	Nalguns	casos	
verificámos	que	a	informação	que	foi	recolhida	não	era	completamente	fiável	
e	concluímos	que	alguns	Hospitais	ficaram	com	classificações	que	não	cor-
respondem à realidade.

 o cálculo dos resultados deu origem a um rating, que posicionou um 
conjunto de Hospitais abaixo da média, um conjunto de Hospitais acima da 
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média e outro na média. Qualquer um destes níveis corresponde a um nível 
de	excelência:	que	é	o	nível	1,	o	nível	2	e	o	nível	3.	

 De uma forma muito breve, posso explicar rapidamente como é que a 
classificação	é	feita.	Considera-se	o	número	de	doentes	que	são	reportados	
e considera-se cada doente uma oportunidade para o Hospital de cumprir 
com os indicadores que foram aprovados, que o Prof. Sousa Pereira explicará 
melhor a seguir. Portanto, cada doente é uma oportunidade de se fazer tudo 
bem, cumprindo com os protocolos e os indicadores estabelecidos. Depois de 
feitas umas contas e aplicando umas fórmulas matemáticas que eu não do-
mino – aliás, por isso é que comprámos esse know-how à Joint commission 
International – faz-se a agregação da pontuação, mas no fundo o resultado é 
o cálculo das oportunidades efectivamente aproveitadas pelos Hospitais, isto 
explicado de grosso modo, já que o tratamento da informação é muito mais 
fino,	muito	mais	científico,	e	penso	que	a	Siemens	estará	em	condições	de	o	
explicar melhor do que eu. 

 o conselho Directivo da Entidade Reguladora da Saúde entendeu por 
bem não divulgar publicamente os resultados deste primeiro estudo piloto, 
porque considera que tem que haver rigor absoluto e transparência em todo 
o processo. No entanto, como tínhamos informação importante entre mãos, 
achámos que a mesma devia ter alguma utilidade e portanto entregámos 
a cada um dos prestadores um relatório detalhado dos seus pontos fortes e 
fracos,	e	demos-lhe	um	gráfico	onde	podiam	observar	o	seu	próprio	posicio-
namento em relação aos outros prestadores – devidamente anonimizados 
devido	ao	já	mencionado	défice	de	informação,	maus	registos	clínicos,	mau	
tratamento da informação. com certeza que estão aqui algumas Instituições, 
algumas Misericórdias prestadoras de cuidados de Saúde, que estiveram no 
nosso	Projecto	e	que	sabem	qual	é	o	seu	posicionamento	neste	gráfico…		
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	 Todos	os	prestadores	que	ficaram	classificados	no	grupo	de	cima	fo-
ram auditados duas vezes, para ter a certeza que não tinha havido adulte-
ração de dados. Mesmo assim, achámos que poderíamos estar a ser injustos, 
porque alguns Hospitais que têm uma excelente prestação de serviços, e 
podiam estar no grupo de cima, só lá não estavam porque a informação não 
era	credível	e	os	dados	não	eram	fiáveis,	sobretudo	por	deficiência	de	registos	
clínicos. 

 Esperamos sinceramente que este problema seja resolvido na próxi-
ma	fase.	Aliás,	para	colmatar	esta	dificuldade,	pretendemos	incluir	na	pró-
xima avaliação uma nova regra, relacionada com a qualidade da informação, 
já que a consideramos um aspecto fundamental para a segurança do doente, 
portanto	isso	deverá	pesar	também	na	classificação	de	um	estabelecimento	
de saúde. Queremos poder dizer aos cidadãos que determinado estabeleci-
mento tem uma boa qualidade de informação, ou não tem boa qualidade de 
informação,	e	isso	vai	prejudicar	ou	favorecer	a	sua	classificação	final.	

 Para terminar, gostava de insistir na nossa satisfação com o ponto 
onde	já	chegámos,	dado	que	tivemos,	passe	a	expressão,	mais	de	100%	de	
adesões, porque alguns Hospitais pediram para entrar sem terem sido con-
vidados,	o	que	consideramos	muito	bom	sinal,	e	já	tive	oportunidade	de	afir-
mar	 isto	 junto	de	algumas	Entidades	Oficiais.	É	 importante	que	se	 saiba	
que, de uma forma geral, os nossos prestadores de cuidados de saúde querem 
ser avaliados.

 outra agradável surpresa, possível graças não só à excelente equipa 
que tem trabalhado comigo, mas também, há que fazer justiça, aos presta-
dores,	que	indicaram	pessoas	de	grande	dedicação	e	que	fizeram	um	grande	
esforço, dizia eu que com grande surpresa conseguimos cumprir praticamen-
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te todos os prazos que tínhamos estabelecido, o que para Portugal é também 
um factor muito positivo. 

 Neste momento encontramo-nos a desenvolver o alargamento a ou-
tras áreas, a outras especialidades e a outros prestadores - já temos 31 novos 
Hospitais aderentes - e temos um ponto fraco para resolver, que é de facto 
a reorganização dos sistemas de informação, dos registos clínicos, etc. Mas 
apraz-me registar, e devo dizê-lo aqui, que sei que, de uma forma geral, as 
Instituições estão a trabalhar nesse sentido, no sentido de melhorar o tra-
tamento da informação, que é também uma necessidade no que respeita ao 
desenvolvimento civilizacional. 

 Portanto, está de pé e está a andar esta oportunidade para proceder-
mos ao desenvolvimento de um sistema de avaliação que proporcione aos 
nossos cidadãos um serviço que considero de extrema utilidade para todos 
nós, também cidadãos e consumidores. 

 Muito obrigado.
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Senhor Doutor Salazar coimbra, quero agradecer a amabilidade de 
me ter convidado para vir falar a este fórum das Misericórdias e a Saúde. 
É sempre um prazer falar sobre as áreas da acreditação. Pediram-me para 
fazer um ponto da situação sobre a acreditação! Vou dar um overview do que 
tem estado a acontecer e as tendências para o futuro imediato na Europa e 
nos Estados Unidos. 

 o primeiro ponto que desejo mencionar é este diagrama que devem já 
conhecer; este diagrama descreve tudo o que fazemos; primeiro planeamos; 
planeamos várias coisas, nem que seja um piquenique e agora que estamos 
no período de férias naturalmente vamos planear ou já planeamos as nossas 
férias. o passo seguinte a planear é fazer (executar) as nossas férias. Gosta-
mos daquela casa no algarve? Era boa? Vamos para lá outra vez? a comida 
no hotel era boa? o que estamos a fazer é avaliar. Em seguida decidimos o 
que vamos fazer para o futuro. Voltamos para o mesmo local? Preenchemos 
sugestões? Fazemos reclamações? Este círculo aplica-se a muitas situações 
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na nossa vida, desde umas férias a uma operação ortopédica; o ortopedista 
planeia	o	que	é	que	ele	vai	fazer:	uma	anca	cimentada,	uma	não	cimentada	
tomando em consideração vários indicadores como por exemplo a idade do 
doente;	em	seguida	executa	a	 intervenção.	Vai	verificar	 (folow up clínico), 
depois de 1 ano ou 2 ! São feitos Rx, dependendo dos resultados observados 
vai actuar para o futuro. 

	 Todos	os	programas	de	acreditação	e	de	certificação	têm	como	base	
este PDca (Plan, Do, Check, Act) como é conhecido. o coração duma acredi-
tação é a avaliação seguido de melhorias para dar ao doente o que ele neces-
sita, o que ele espera do Serviço Nacional, de uma instituição privada ou de 
uma Instituição de Solidariedade Social. Sempre que se entra em programas 
de qualidade, há sempre a preocupação de que vai custar dinheiro! Sei que 
hospitais que entraram para o SINaS também tiveram essas preocupações. 
conheço um Hospital que debateu a fundo o problema de uso de recursos de 
cirurgiões no projecto SINaS, mas a decisão do Director Geral foi de pôr um 
dos melhores ortopédicos no projecto. Porquê? Porque o hospital viu que era 
um investimento e como qualquer investimento “custa no início fazer algu-
ma coisa, mas custa muito mais não fazer nada”, como disse JF Kennedy. 

 Vou mencionar alguns aspectos das origens destes programas de qua-
lidade em saúde. aqui estão seis aspectos que foram propostos no século XIX 
e que para o seu tempo eram revolucionários. Um membro de enfermagem 
reconheceu que estes seis princípios foram fundamentais para as grandes 
alterações que se deram no século XIX nos Hospitais do Reino Unido. Foi 
uma senhora chamada Florence Nightingale. Não foi fácil instituir estes seis 
princípios. Nightingale levou estes seis pontos ao Parlamento (sendo mu-
lher naqueles dias ir falar ao Parlamento era algo de complicado, no entanto 
ela conseguiu). o que foi notável foi o Parlamento instituir uma comissão 
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parlamentar para avaliar os Hospitais de acordo com esta grelha simples e 
em seguida melhorar as condições nos Hospitais utilizando estes seis prin-
cípios.	Ainda	hoje,	200	anos	depois	destes	princípios	enunciados	se	podem	
observar enfermarias, urgências e corredores superlotados. o que Florence 
Nightingale disse ainda se aplica bem aos dias de hoje. É interessante notar 
que a partir de uma grelha de requisitos, seguindo a decisão, neste caso do 
Parlamento britânico, de avaliar os Hospitais, foi possível a melhoria das 
condições.
 
	 Em	1910,	uma	outra	personagem	teve	um	impacto	enorme	em	termos	
de avaliação e metodologias da qualidade. considerado o pai dos Clinical 
Outcomes e guidelines,	Codeman	MD,	propõe	em	1910	a	avaliação	de	todos	
os processos clínicos dos doentes. Ele propõe avaliar a efectividade do trata-
mento. Se o tratamento foi efectivo, avaliar porquê. Se o tratamento não foi 
efectivo, também avaliar porquê. codeman, juntamente com a academia de 
cirurgiões americana, iniciou um programa de avaliação de todos os proces-
sos clínicos em vários hospitais dos Estados Unidos para tentar ver o que se 
podia aprender. Em 1951, codman, The american college of Surgeons  jun-
tamente com a ordem dos Médicos  e a associação Nacional dos Hospitais 
deram origem ao que é a Joint Comisson, de que já ouviram o Dr. Eurico 
falar.  a Joint Comission foi estabelecida em 51, mas já leva uma história 
desde	1918;	hoje	existem	20.000	Hospitais	acreditados	pela	Joint Comission. 

 a Joint Comission	tem	três	princípios	que	são:	a	avaliação,	a	melhoria	
e o resultado para o doente (patient outcome). Também já devem ter ouvido 
falar num projecto que veio para Portugal chamado The King’s Fund, que 
hoje se chama o cHKS. Esse projecto começou no Reino Unido há cerca de 
20	anos:	é	interessante	como	começa,	porque	apesar	de	haver	hoje	uma	acre-
ditação como parte desse projecto, ele começa, como o Dr. Eurico mencionou 
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relativo ao SINaS, como um sistema voluntário. o programa do King’s Fund 
inicia com uma serie de check lists para hospitais fazerem a sua própria ava-
liação seguido de um programa de melhoria. 

	 Existem	ainda	 outros	 sistemas	 de	 qualidade,	 como	 ISO	9001,	 uma	
norma que focaliza a gestão de qualidade. Deste modo pode ser utilizada na 
fabricação de tanques de guerra, aviões, foguetões, bolachas, prestação de 
cuidados	e	assim	por	diante.	Quando	se	começa	a	falar	numa	área	específica,	
tem que haver guidelines	que	acompanham	a	ISO	9001.	Para	a	saúde	existe	
no	sistema	IS0	9001,	o	Health Mark, que estabelece um sistema de avaliação 
da prestação de cuidados. 

	 Todos	estes	processos	de	acreditação	(JCI,	CHKS	e	IS0	9001),	seguem	
cinco	passos:	existência	de	uma	norma	ou	um	guideline que estabelece os 
requisitos de qualidade, (sem uma norma é como andar a jogar futebol sem 
balizas); implementação pela Instituição da Saúde (como já se falou, é muito 
importante que a Instituição aloque bons recursos); o terceiro passo é a ava-
liação feita pelo organismo externo seguido de acções correctivas depois das 
quais	implementadas	a	Instituição	recebe	a	acreditação/certificado.	

 Todas as normas de que falamos, abrangem o Hospital duma forma 
holística, desde o conselho de administração, às compras, cirurgia, urgên-
cias entre outras áreas. a tendência para o futuro é ir para sistemas mais 
diferenciados:	European	Ressuscitation	Council,	o	Organization	for	Europe-
an cancer Institutes e o European Bone Transplantion organization. Es-
tes são sistemas de acreditação diferenciados. o  European Ressuscitation 
Council	define	os	guidelines	para	a	reanimação	inter-hospitalar:	carros	de	
emergência, equipas de reanimação, o responsável pelo sistema de reanima-
ção. a oEcI focaliza-se nas áreas da oncologia; o sistema de qualidade de 



158

Transplantação de Medula (de European Bone Transplantion organization) 
define	normas	para	tranplante	de	medulas.	

	 Resumindo:	falamos	nos		programas	de	JCI, do CHKS (antigo King’s 
Fund), The Health Market, sistemas holisticos para toda a organizção. a 
tendência para o futuro é sistemas diferenciados, oncologia, Transplantes 
de medula, entre outros. Quais são os objectivos de qualquer destes progra-
mas? Estar focalizado no  doente, porque senão as palavras do famoso oscar 
Wilde	também	se	podem	aplicar	à	Saúde:	“a operação correu extremamente 
bem, mas o doente morreu”. 

 Muito obrigado.
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Boa tarde a todos. 

 Muito obrigado, antes de mais, à União das Misericórdias pelo convi-
te para virmos aqui discutir o Projecto SINaS que, como acabou de dizer é 
algo que nos tem entusiasmado porque os resultados que temos obtido são 
em nosso entender bons. Estes resultados têm sido também, de uma forma 
generalizada, considerados bons pelas pessoas que têm aceitado participar 
no projecto e isso mais do que a nossa opinião pessoal é que nos deixa satis-
feitos. 

 antes de mais deixem-me recordar-vos um facto que provavelmente 
é do vosso conhecimento, mas de forma fragmentada e que tem a ver com o 
seguinte:	de	acordo	com	um	indicador	que	é	bastante	publicitado	nos	jornais	
numa base anual, que é o indicador da European Powerhouse Consumers, o 
Sistema de Saúde Português é, no entender dos utilizadores, o pior da Euro-
pa. Isto é um indicador que tem por base a opinião que os utentes têm do Sis-
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 Director do ICBAS
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tema	de	Saúde	sem	ter	por	base	nenhuma	análise	científica	dos	resultados	
obtidos por um Sistema de Saúde. curiosamente, quando vamos analisar a 
performance dos Serviços de Saúde em Portugal, de acordo com indicadores 
científicos,	 os	Serviços	de	Saúde	Portugueses	ficam	sistematicamente	nos	
8	primeiros	lugares	Mundiais	em	termos	de	qualidade	do	desempenho.	Há	
aqui portanto um gap	que	é	preciso	preencher,	que	é	o	utilizador	final	dos	
cuidados de Saúde em Portugal ter de perceber a qualidade dos cuidados que 
recebe. ora isso não está a acontecer, e não está a acontecer muito por culpa 
nossa,	profissionais	de	saúde	e	membros	das	Instituições	de	Saúde,	que	não	
sabemos passar a mensagem para fora e muito por culpa também daquilo 
que	há	pouco	o	Dr.	Eurico	Castro	Alves	 referia	que	é:	 se	em	100	doentes	
tratados houver um em que as coisas corram mal, podem ter a certeza que 
é esse que vem no jornal, e isso acaba por fazer com que a opinião pública 
tenha uma imagem completamente distorcida da realidade. 

 Nós assumimos que uma das funções da Entidade Reguladora da Saú-
de	é	fornecer	informação	cientificamente	válida	e	credível	que	permita	alte-
rar este estado de coisas. Portanto é também neste domínio que se desenvol-
ve o Projecto SINaS, e é também com este objectivo que o Projecto SINaS 
desde o princípio se recusa a fazer rankings. Entendemos que os rankings 
são perversos, os rankings não dão informação útil aos utentes, são passíveis 
de manipulação que leva a que a mensagem que é passada seja distorcida e 
seja objectivo de interesses menos claros. Deste modo, aquilo que pretende-
mos com este Projecto é fazer ratings, e os ratings têm a ver com quê? Têm 
a	ver	com	estratificar	em	grupos,	face	ao	que	é	expectável	o	desempenho	das	
diversas Unidades de Saúde. Isto obviamente permite também outros ob-
jectivos	porque,	como	viram	na	fase	final	de	cada	ciclo	de	avaliação	há	uma	
estratificação	dos	prestadores	e	os	prestadores	podem-se	comparar	com	os	
outros. 
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 Estamos numa fase de desenvolvimento do Projecto e queremos dar 
passos que sejam absolutamente seguros. cada prestador sabe exactamente 
qual é a sua posição no Sistema, contudo, não sabe quem são os outros pres-
tadores, não sabe quem é que está acima, quem é que está abaixo, porque 
nesta fase ainda não tem que saber, mas obviamente que numa fase num 
futuro mais ou menos próximo, quando tivermos já uma maior certeza da 
fiabilidade	dos	dados,	e	quando	tivermos	dado	às	Instituições	o	tempo	neces-
sário para elas se adaptarem, esta informação terá que ser fornecida de uma 
forma mais abrangente de maneira a dar informação útil ao público. 

 Este Sistema é um Sistema que se pretende construir de uma forma 
modular,	isto	significa	o	quê?	Significa	que	vamos	ter	que	aprender	muito	
com o Sistema porque queremos criar um Sistema que seja de base Portu-
guesa e que seja de base Portuguesa porquê? Porque isto assenta na reco-
lha de um conjunto de indicadores junto das Unidades de Saúde e embora 
tenhamos recorrido a um parceiro tecnológico, (neste caso o consórcio JCI e 
Siemens, que foi quem ganhou o concurso) para podermos tirar todo o par-
tido da experiência que eles têm já de muitos anos de implementação deste 
Sistema noutros países, temos a noção de que os países são diferentes e 
portanto há uma realidade, neste caso da JCI que tem muito a ver com os 
Estados Unidos da américa. 

 Há aqui um trabalho de adequação dos indicadores à realidade Na-
cional que é feito pelos parceiros e por nós, que obriga a que todo o desen-
volvimento deste Sistema seja feito de uma forma gradual e lenta, com uma 
discussão permanente e adaptação dos indicadores à nossa realidade. Daí 
que este Sistema seja para ser construído lentamente e à medida que vamos 
ganhando experiência, vamos adicionando áreas, mas com este objectivo que 
já foi aliás apresentado pelo Dr. Eurico. Se nós tivermos este Sistema con-

III PAINEL - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SAúDE

 INTERVENÇÃO - PROF. DOUTOR ANTÓNIO SOUSA PEREIRA



1º Congresso do grupo MiseriCórdias saúde 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

179

cluído	 e	 a	 funcionar	 em	 linha	de	 cruzeiro	 dentro	 de	 8/10	 anos	 estaremos	
extremamente	satisfeitos,	porque	isso	significa	que	ele	foi	desenvolvido	com	
toda a cautela e de uma forma rigorosa. 

 os indicadores que escolhemos são, numa primeira fase, propostos 
de	entre	um	conjunto	de	indicadores	que	já	estão	cientificamente	validados,	
sendo depois discutidos com os parceiros que entram no Projecto do lado Por-
tuguês, de forma a que esteja assegurada a sua validade, sejam aceites e re-
conhecidos como importante pelos participantes no Projecto, que sejam sen-
síveis e que sejam exequíveis. Posso dar-vos um exemplo para que tenham 
a noção do que estamos a fazer aqui. Por exemplo, no projecto de ortopedia, 
um dos indicadores que era colhido e que depois acabou por ser rejeitado 
numa	segunda	fase	tinha	a	ver	com	a	profilaxia	de	trombo-embolismo	veno-
so, isto era um indicador que tinha sido importado directamente dos Estados 
Unidos e que tem a ver com realidades muitos diferentes daquela que depois  
constatamos	que	existia	cá,	ou	seja	a	profilaxia	de	trombo-embolismo	venoso	
em	Portugal	faz-se	praticamente	em	100%	dos	doentes,	o	que	deixou	os	ame-
ricanos um bocado doidos, porque isto nos Estados Unidos nem de perto nem 
de	 longe	acontece.	Nos	Estados	Unidos	há	uma	estratificação	dos	doentes	
e	apenas	aqueles	que	são	de	alto	risco	fazem	a	profilaxia	do	trombo-embo-
lismo venoso. Esta é uma realidade que existe nos Estados Unidos que não 
existe no nosso país. Deste modo os indicadores tiveram que ser estudados, 
tiveram que ser validados para serem adaptados à nossa realidade, porque 
importados em bruto da forma como se fazia nos Estados Unidos eles não se 
adaptavam à nossa realidade. Por isso digo que eles têm que ser sensíveis, 
exequíveis, aceites e validados. 

 Já ouviram falar hoje, bastante, das razões que levaram a que tivesse 
sido este consórcio ganhador do concurso. Eu não vou entrar por aí, queria-
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-vos dizer apenas que existem vários tipos de sistemas que implementam 
metodologias de rating. Estes sistemas têm a ver com particularidades que 
cada um deles apresentam, que os tornam mais aplicáveis a um ou outro sec-
tor de actividade, em todo o caso, aquilo que nós acabamos por seleccionar no 
decorrer do concurso internacional que foi lançado foi o consórcio Siemens 
Joint Comission, consórcio esse que propôs uma metodologia muito importa-
da do modelo utilizado nos Estados Unidos da américa. o modelo dos Esta-
dos Unidos da américa tem algum interesse porque é um modelo que faz vá-
rias coisas interessantes e a primeira delas é que diferencia a forma como se 
agregam os Hospitais pois temos no nosso país uma realidade que apresenta 
Instituições com cariz muito diverso. Desde logo tem o vosso sector, o sector 
Social, que tem particularidades próprias, mas que não pode ser comparado 
em bruto com Hospitais Universitários ou com Hospitais Públicos pois têm 
outro tipo de objectivos. Portanto, é preciso ter um Sistema que permita 
agregar Instituições de forma a se poder comparar o que é comparável e este 
Sistema realmente permite fazer esse tipo de associação dando-nos uma in-
formação	final	que	é	útil.	

	 A	título	de	exemplo	da	utilidade	que	este	tipo	de	informação	final	tem,	
eu posso mostrar-vos este quadro que é um quadro muito interessante. a ca-
lifórnia provavelmente é considerada por toda a gente como um dos estados 
tecnologicamente mais evoluídos do planeta. No entanto, a califórnia é dos 
sítios onde se tem pior performance em termos de desempenho dos Serviços 
de Saúde e este tipo de informação é uma informação que se baseia na aná-
lise objectiva da performance dos diferentes Hospitais. o que quero dizer 
com isto, e resumindo este slide e transpondo para a realidade portuguesa, 
é que não podemos fazer uma avaliação do desempenho dos Sistemas de 
Saúde baseados em preconceitos, ou seja, temos que ter dados objectivos e 
com base nos dados objectivos então aí podemos fazer uma avaliação. aquilo 
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que vocês vêm aqui é que dois Estados como califórnia e Nevada têm um 
desempenho muito abaixo da média e reparem que os outros Estados que 
têm desempenhos muito abaixo da média são o Estado de New Jersey, New 
York, Tennesse e arizona, ou seja, provavelmente e às cegas se nos pedis-
sem para indicar quais eram os Estados americanos onde a qualidade dos 
cuidados de Saúde era melhor, eu garanto-vos que seguramente mais de 
50%	das	pessoas	que	se	consideram	informadas	sobre	o	Sistema	de	Saúde	
americano, escolheriam estes Estados como sendo aqueles onde os Serviços 
de Saúde tinham melhor desempenho. Portanto, a relevância que isto tem é 
que é necessário realmente ter informação credível, é preciso ter informação 
validada e aquilo que o SINaS se propõe é dar alguma dessa informação e 
fornece-la	 ao	 cidadão	de	uma	 forma	ainda	não	definida,	mas	 obrigatoria-
mente com o acordo de toda a gente que entra no processo. 

	 Esta	 informação	 é	 validada	 do	 ponto	 de	 vista	 científico	 e	 é	 valida-
da com base em algoritmos matemáticos apresentados neste esquema, que 
prova que há metodologia por detrás disto e que não é apenas uma constru-
ção de médias simples. o que pretendemos com o Sistema numa fase mais 
adiantada? Pretendemos analisar dentro de cada Instituição o desempenho 
dos diversos sectores e após análise do desempenho dos diversos sectores 
caminhar para obter um desempenho global do Hospital. Esse desempenho 
será depois esquematizado de uma forma acessível ao público e que permi-
tirá dizer que o Hospital X tem um desempenho superior à média, na média 
ou inferior à média, com o cuidado de não passar para a opinião pública in-
formação que seja passível de ter leituras erradas. ou seja, tem que haver 
aqui algum trabalho de fundo no sentido de dizer que quem tem um desem-
penho inferior à média não é que seja mau, quer dizer que tem um desem-
penho inferior à média, quer dizer liminarmente isso mais nada, porque se 
tiver	um	desempenho	mau	ou	insuficiente,	pura	e	simplesmente	não	entra	
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aqui. 
 como devem calcular, isto é algo que tem que ser meditado e que tem 
que ser discutido com os intervenientes, no sentido de ao passar a informa-
ção não se correr o risco de no dia seguinte aparecer um jornal qualquer a 
dizer que o Hospital Y é mau porque tem um desempenho inferior à média. 
Em	termos	muito	gerais	e	numa	escala	de	0	a	20,	se	a	média	for	no	18,	quem	
tem 17 tem inferior à média e não é por isso que deixa de ser muito bom. Por-
tanto, temos que ter muita atenção e por isso é que ainda discutimos muito 
a forma como se há-de passar esta informação para a opinião pública, para 
não correr o risco de aqui desencadear tempestades indesejadas, que era a 
última coisa que queríamos que acontecesse num sistema deste tipo. 

 Uma das coisas que pretendemos é que toda a gente se sinta como 
pertencendo ao projecto e para isso é forçoso que entre no projecto desde 
as fases iniciais. Nesse sentido está aqui esquematizada uma coisa chama-
da fórum de consenso. o que é isto fórum de consenso? Fórum de consenso 
basicamente é uma reunião que ocorre depois de terem sido distribuídos 
pelos diferentes prestadores que vão entrar no projecto, os dossiês com os 
indicadores que são propostos para serem usados. após essa distribuição 
há uma reunião em que se juntam os diferentes representantes de todas as 
Instituições	que	vão	ser	avaliadas,	das	sociedades	científicas,	dos	colégios	
de especialidade e obviamente da Entidade Reguladora da Saúde e da Joint 
comission, para acordarem quais os indicadores que serão utilizados numa 
determinada área. os indicadores que forem acordados a partir daí são con-
sensuais e resultam desse acordo a que se chegou previamente. 

 Para vos dar uma ideia daquilo que utilizamos, concluímos já a pri-
meira fase do projecto piloto de ortopedia que decorreu o ano passado e como 
viram	acabou	 em	finais	 do	 ano	 civil	 e	 teve	uma	 coisa	muito	 interessante	
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que	para	nós	foi	muito	gratificante,	que	foi	o	seguinte:	viram	aquele	gráfico	
que	o	Dr.	Eurico	apresentou?	Naquele	gráfico	claramente	havia	uma	média,	
havia um conjunto de Instituições que estavam acima da média e havia um 
conjunto de Instituições que estavam abaixo da média, algumas delas muito 
abaixo da média. Eu queria dizer-vos que não houve ninguém que contestas-
se aquele resultado, ou seja, mesmo as Instituições que estavam abaixo da 
média tinham a noção clara que aquela era a posição que deveriam ocupar 
e entenderam que este exercício era um exercício útil por muitas e variadas 
razões.	Desde	logo,	aqueles	que	pertencendo	às	direcções	clínicas	disseram:	
“isto vai-nos dar imenso jeito, porque assim vamos conseguir convencer a 
administração,	que	de	outra	 forma	não	nos	 liga	nenhuma”,	 esses	ficaram	
satisfeitos com o resultado que lá tinham obtido. outros, porque realmente 
entenderam que era algo que lhes dava força para introduzir melhorias nos 
processos internos. 

 Resumindo, o que é importante é que ninguém se sentiu chocado, ou 
seja, o processo acabou por espelhar aquilo que as Instituições faziam. o que 
é que fomos avaliar? Fomos avaliar um conjunto de indicadores que não são 
nada de transcendente, são indicadores que permitem monitorizar a quali-
dade do serviço prestado em fases chave do tratamento dos doentes. Tem a 
ver	com	a	profilaxia	antibiótica,	a	profilaxia	do	trombo-embolismo	venoso,	a	
incidência do trombo-embolismo venoso, as instruções dadas aos doentes, o 
tipo de antibióticos seleccionados para serem dados, etc, etc.
 ao longo deste processo fomos aprendendo muita coisa, e uma das 
coisas que fomos aprendendo é  que os registos clínicos existentes nas nossas 
Instituições são uma tragédia, porque não existem hábitos de registo clínico 
suficientemente	consolidados	no	nosso	país	e	isso	dificulta	imenso	qualquer	
trabalho sério que tenha que ser feito à posteriori. E, portanto mesmo aí este 
projecto vai acabar por ser extremamente vantajoso porque é uma forma 



184

de condicionar as Instituições a avançar na melhoria da qualidade dos seus 
registos, o que como compreendem hoje é fundamental. E é cada vez mais 
fundamental porque acto médico que não é registado não é pago logo, nas 
Instituições que têm maus hábitos de registo dos actos que praticam isso 
começa a ter um peso importante nos seus orçamentos. É preciso introduzir 
melhorias nos registos de maneira a garantir a viabilidade económica das 
Instituições. 

 aquilo que estamos a pensar fazer no futuro com estes dados que cor-
rigimos,	estratifica-se	em	dois	níveis.	Um	nível,	é	o	nível	a	que	têm	acesso	
as Instituições, ou seja, as Instituições recebem um relatório que analisam 
indicador a indicador, qual é o seu posicionamento real por comparação com 
os do seu grupo e qual é a sua performance por comparação com os do seu 
grupo em todos os indicadores isoladamente. Essa informação, quando for 
conhecida, será conhecida num âmbito restrito, ou seja, será conhecida das 
administrações, das Direcções clínicas, das Direcções dos Serviços, etc, mas 
é uma informação reservada. Há depois um outro nível de informação que 
é a informação para o grande público, em que nós temos a tal dúvida ainda 
relativamente à forma como havemos de passar essa informação, sendo certo 
que existem vários modelos, desde o modelo das estrelas, das cruzes ou outra 
maneira qualquer, logo se verá como é que isso se vai fazer. Independente-
mente do modelo que vamos utilizar queremos complementar o sistema com 
outros indicadores. os indicadores que queremos acrescentar ao sistema são 
indicadores de segurança, são os indicadores relacionados com a satisfação 
e conforto dos utentes e os indicadores que têm a ver com o tempo de res-
posta. agora, hão-de compreender que tudo isto será desenhado com muita 
calma, porque não podemos comparar tempos de resposta por exemplo entre 
diferentes Instituições, ou seja, as Instituições do sector Social, do sector 
Privado, do sector Público não podem ser comparadas e portanto temos que 
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criar	aqui	grupos	homogéneos	que	permitam	classificar	as	 Instituições	de	
uma maneira que seja minimamente coerente.

 concluída esta fase do projecto-piloto na ortopedia, que agora já está 
em velocidade de cruzeiro e já está na segunda fase de avaliação, depois de 
terem sido introduzidas correcções na primeira fase, estamos a avançar para 
a segunda fase. Essa segunda fase, consiste na anexação ao projecto de um 
conjunto grande de Instituições que são adicionadas àquelas primeiras 36 
que viram projectadas há pouco. Estas Instituições acederam e acordaram 
todas	que	as	áreas	anexadas	ao	projecto	em	2010	são	a	Ginecologia,	Obste-
trícia e Pediatria. Portanto, mantêm a área da ortopedia e adicionam estas 
três áreas que estão em fase piloto de desenvolvimento este ano. Já foi feita 
a	definição	em	reunião	de	consenso,	realizada	no	dia	09	de	Abril,	onde	foram	
acordados com os prestadores e com a Sociedade Portuguesa de Ginecologia-
-obstetrícia os indicadores que iriam ser recolhidos. Neste momento, já es-
tamos	em	fase	de	definição	sobre	quais	as	áreas	que	vamos	anexar	agora	
em	2011	para	ampliar	o	projecto	dentro	da	lógica	que	vínhamos	definindo.	
Muito	provavelmente,	as	áreas	que	 irão	 ser	 contempladas	em	2011	são	a	
cirurgia de ambulatório e a oncologia, onde penso que vocês terão uma pa-
lavra importante a dizer. Mas isso depois ver-se-á. 

 Em todo o caso, aquilo que nesta fase nos cumpre dizer é que a acei-
tação tem sido fantástica da vossa parte, a participação tem sido enorme. 
Embora o projecto tenha um carácter obrigatório por Lei, até este momento 
nunca tivemos necessidade de invocar isso. a participação tem sido voluntá-
ria e penso que nesta fase deverá continuar a ser numa base voluntária e, da 
nossa	parte,	há	alguma	dificuldade	em	introduzir	no	sistema	todos	aqueles	
que têm manifestado vontade de participar no projecto. 
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	 Quero	agradecer-vos	a	confiança	que	depositam	no	sistema,	o	sistema	
foi desenhado de maneira a ter uma participação constante e poderem dar 
os vossos apport’s permanentes de maneira a que ele se desenvolva de uma 
forma segura, embora lenta, mas entendemos que esta lentidão é o preço que 
temos	de	pagar	para	isto	ficar	minimamente	bem	feito	e	ser	credível.

 Muito obrigado a todos pela participação.
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Boa tarde.

 Em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da Entidade Regu-
ladora da Saúde na pessoa do Sr. Dr. Eurico castro alves por nos ter convi-
dado para estar aqui hoje a falar das questões práticas de implementação do 
SINaS e dar os parabéns ao Grupo Misericórdias Saúde pelo evento em que 
nos encontramos.

 Indo ao encontro da resposta à questão do Sr. Dr. Salazar coimbra, 
nomeadamente, se há uma forma mágica que ajude a resolver todos os pro-
blemas práticos da implementação do SINaS, gostaria de referir que aquilo 
que	vemos	é	que	existe	efectivamente	um	conjunto	de	desafi	os	que	é	neces-
sário ultrapassar para que um projecto de avaliação com tão vasta abran-
gência possa ser posto em prática. Sendo um projecto de avaliação, requer 
informação.	Há	portanto	uma	série	de	questões	e	desafi	os	que	se	colocam	na	
gestão da informação, que se interligam uns aos outros, e que têm de ser ul-

Intervenção
 Eng.ª Inês Sá Dantas

Consultora Siemens
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trapassados por todos vós que prestam cuidados em Saúde, para que depois, 
quando se olha e avalia, consigamos efectivamente estar a medir aquilo que 
é realizado em Saúde.

 o meu objectivo aqui hoje é explicar como o projecto se processa e 
também	levantar	quais	são	esses	desafios	e	como	é	que	se	ultrapassam	os	
mesmos para o sucesso de cada uma das vossas organizações neste projecto.

 Estruturando o projecto de avaliação em 5 passos principais, passa-
mos	inicialmente	pela	definição	do	que	se	vai	avaliar,	depois	é	preciso	obser-
var a realidade dos prestadores, avaliar, comparar e depois informar (porque 
só informando é que se pode agir e conseguir efectivamente esta melhoria 
contínua que se pretende com o projecto).

	 O	definir	tem	que	estar	baseado	em	indicadores	standard,	e	o	Sr.	Prof.	
Sousa Pereira já referiu largamente a necessidade de haver uma robustez 
a suportar o projecto. É por isso que usamos indicadores que já foram testa-
dos. São indicadores baseados em guidelines com elevada evidência clínica 
e são indicadores standardizados que já foram largamente implementados, 
não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, o que nos dá a garantia 
de que realmente estamos a olhar para práticas que estão a ser bem reali-
zadas pelas vossas organizações na prestação de cuidados de Saúde. Esta 
definição	é	realizada	partindo	de	um	conjunto	de	indicadores	de	base.	O	que	
fazemos é pegar nesses indicadores e discuti-los. Estamos a trabalhar de 
um modo diferenciado por áreas clínicas ou áreas de saber médico. Quando 
pegamos,	por	exemplo,	na	Ortopedia,	o	que	fizemos	foi	considerar	um	con-
junto de indicadores, discuti-los com a Sociedade Portuguesa de ortopedia 
e	Traumatologia	-	em	cada	área	vamos	buscar	as	sociedades	científicas	que	
estão associadas - e discutimos esses indicadores. o resultado é posterior-
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mente discutido com todos os prestadores envolvidos no projecto e só depois 
é que são seleccionados. Depois de seleccionados passam ainda a uma fase 
de teste. São testados num conjunto de instituições piloto. Depois de testa-
dos, os indicadores são revistos, o que resulta do facto da nossa realidade ser 
diferente de outras realidades internacionais necessitando os indicadores de 
alguns	ajustes.	Há	uma	revisão	final	destes	indicadores	e	só	após	essa	revi-
são	é	que	se	fecham,	no	fundo,	as	especificações	desses	indicadores	que	são	
utilizados para avaliar e comparar todas as organizações. 

 No processo do projecto há uma observação da realidade dos presta-
dores. Esta observação é baseada numa recolha de dados que é necessário 
realizar pelas organizações daquilo que são os dados associados ao processo 
de cada doente. 

 Posteriormente há uma avaliação que consiste em passar os dados de 
um	processo	por	um	algoritmo	-	há	algoritmos	que	chegam	a	ter	30	passos	
de decisão - onde vamos seleccionar efectivamente quais são os casos que 
se enquadram totalmente na guideline que suporta este indicador de ava-
liação	para	garantir	que	no	fim	estamos	sempre	a	olhar	para	o	mesmo	tipo	
de doente. Quando obtemos estes indicadores vamos também perceber - e a 
explicação do Sr. Dr. Eurico castro alves foi já clara neste sentido - através 
do modelo de oportunidades, as diversas oportunidades que os prestadores 
aproveitaram para fazer, e é com base nesse modelo de oportunidades que 
chegamos a um rating. 

 Esse rating o que faz é utilizar uma variância estatística que permi-
te,	com	um	intervalo	de	confiança	elevado,	conseguir	enquadrar	os	prestado-
res ou no valor de referência, ou quem está acima ou quem está abaixo desse 
valor de referência. E é aí que chegamos aos prestadores que estão no nível 
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um, dois ou três de excelência clínica, no fundo usando os três níveis para 
enquadrar os prestadores. 

 Depois de termos este rating	final	é	fundamental	dar	o	último	passo	e,	
portanto, informar. Só informando é que depois, tanto pela parte do Público 
que	fica	com	mais	informação,	como	pela	parte	dos	prestadores	que	têm	in-
formação para melhorar os seus próprios indicadores é que é possível obter 
o	resultado	final	deste	projecto	que	é	a	melhoria	dos	cuidados	ao	utente.

 Estes passos que acabei de descrever aconteceram para ortopedia e 
já estão a ter início para Pediatria, obstetrícia e Ginecologia. Este é um pro-
jecto modular, portanto o que vai acontecer é que agora vamos acrescentar 
estas três novas áreas, e nos próximos anos vamos continuar a acrescentar 
áreas. E é tão modular que não estamos a falar só de acrescentar áreas médi-
cas, estamos a falar de acrescentar indicadores, acrescentar novas áreas de 
avaliação, como a segurança do doente, os tempos de resposta e de continuar 
a acrescentar prestadores. E, portanto, os prestadores vão estar sempre a 
ser acrescentados e uma das principais características do projecto associada 
aos prestadores é a garantia desta transversalidade sectorial. Portanto, con-
seguimos efectivamente estar a olhar não só para o sector Público, porque há 
outros	projectos	que	estão	a	ser	implementados,	mas	a	eficácia	desses	pro-
jectos só resulta no sector Público porque têm regras diferentes. aqui o que 
a Entidade Reguladora da Saúde pretendeu e estamos a conseguir é fazer 
esta avaliação totalmente transversal a todos os prestadores de cuidados de 
Saúde.

 Passando àquilo que são os passos de observar e avaliar, há aqui vá-
rios	desafios	que	se	colocam	às	instituições	que	estão	no	projecto	e	àquelas	
que vão entrar. 
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	 O	primeiro	desafio	é	o	desafio	da	qualidade	da	informação	ou	da	qua-
lidade dos dados que existem na organização e que chegam à Entidade Re-
guladora	da	Saúde	para	avaliação.	Portanto,	um	dos	primeiros	desafios	com	
que nos deparamos é o acesso à informação, dentro da unidade prestadora de 
cuidados de Saúde. Para o médico conseguir ver quando é que a enfermeira 
administrou ou ver quando é que o anestesista registou a hora de início da 
cirurgia é preciso haver o acesso à informação que muitas vezes não há, é 
preciso	que	existam	dados	e	é	preciso	que	sejam	fiáveis.	Portanto,	estamos	a	
falar não só de ter acesso mas também que os actos estejam documentados, 
porque se não houver documentação não é possível depois observar e perce-
ber como foi prestado o cuidado de saúde. É necessária a existência de prá-
ticas padronizadas. Estas práticas padronizadas correspondem à existência 
de regras na vossa organização que façam com que esta qualidade depois 
se	reflicta	na	informação	que	existe.	E	aqui	coloquei	apenas	algumas	áreas	
críticas.	Aquilo	que	vemos	é	que	na	codificação	dos	casos	e	na	medicação,	
nomeadamente na prescrição e no registo efectivo do momento e da via da 
toma há muito espaço de melhoria nas organizações que estão a participar 
no projecto e, certamente, nas que vão participar também. apenas uma nota 
da	realidade	internacional:	o	que	vemos	em	estudos	científicos	é	que	os	pró-
prios	clínicos	reconhecem	que	em	cerca	de	14%	dos	casos	não	há	informação	
relevante	no	processo	clínico	e	que	isso	em	50%	desses	casos	tem	impactos	
adversos na saúde dos doentes.

	 Por	outro	lado,	passando	aos	desafios	da	qualidade	propriamente	dita,	
temos	os	desafios	de	documentação.	A	codificação	de	diagnósticos	e	procedi-
mentos, especialmente no caso das Misericórdias não é simples, logo a sua 
implementação tem de ser realizada de modo algo forçado de forma a ser 
alinhado com a realidade pública e muitas vezes privada. Também não há, e 
isto para toda a realidade e não a das Misericórdias em particular, o registo 
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clínico em formato único. Mesmo quando falamos com prestadores que estão 
informatizados,	o	que	nos	dizem	é	que	 têm	mais	de	30	sistemas	de	 infor-
mação. ora, isto não é ter um processo clínico electrónico único, onde não 
há integração necessária para toda a informação ser acedida e associada ao 
doente de forma única. E mesmo ao nível, não agora dos protocolos de actu-
ação, mas dos protocolos de documentação, pessoas no mesmo departamento 
não têm as mesmas regras de documentação e, portanto, não existe o mesmo 
tipo de informação. Existe um grupo promovido pela administração central 
do Sistema de Saúde e por outras entidades em Saúde que está a trabalhar 
na terminologia, nas nomenclaturas associadas à Saúde para tentar criar 
alguma estruturação para que depois a informação do utente, independen-
temente do sector onde ele tem os seus cuidados de saúde, exista e seja igual 
e que todos partilhem da mesma nomenclatura para que haja uma compre-
ensão melhor dessa informação.

 Eu diria que há aqui eixos de intervenção prioritários. É fundamental 
seguir directrizes nacionais e internacionais para haver uma homogeneiza-
ção das terminologias. É fundamental a adopção de sistemas de informação 
- é a única forma de ter a informação partilhada e registada de forma única 
e transparente. É necessário haver práticas de documentação e é necessário 
que haja uma partilha de conhecimento e uma distribuição de conhecimen-
to por todos os intervenientes nestes processos. Se seguirmos ou se conse-
guirmos trabalhar ao nível destes eixos de intervenção prioritários quando 
formos	avaliados	e	quando	formos	medidos,	essa	avaliação	vai	reflectir,	efec-
tivamente, aquilo que estamos a fazer do ponto de vista da nossa prática 
clínica e não uma falha no processo posterior à própria prática clínica, como 
seja não estar documentada uma determinada hora. Eu dava o exemplo da 
toma do fármaco no tempo certo - se não está documentado então o doente 
não tomou o fármaco no tempo certo - e isto pode parecer ou dar a impressão 
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que o hospital não o administra no tempo certo, quando, de facto, apenas não 
registou no tempo certo. 

 É preciso garantir que do ponto de vista da documentação somos as-
sertivos, para garantir que depois, ao nível da avaliação estamos efectiva-
mente	a	ver	aquilo	que	fizemos.	E	só	se	seguirmos	estes	eixos	é	que	vamos	
realmente	conseguir	ter	esta	maior	qualidade	ou	maior	eficiência	e	maior	
transparência, para depois o público que vai ver apenas o resultado de um 
rating, possa inferir da forma como nós trabalhamos.

 No fundo, com estas boas práticas ou estes eixos de intervenção prio-
ritários, o que pretendemos mostrar é que há realmente aqui, bem trabalha-
da, uma grande oportunidade, em particular para esta área, para o sector 
social na Saúde. Há um rating	que	é	publicado	no	fim	da	comparação	para	
informação. Esta publicação do rating o que vai fazer é que eu, enquanto 
utente, ou todos os utentes, quando formos ao site ver como está o Hospital 
Público de Guimarães, o que vamos ver é um conjunto de hospitais Miseri-
córdia à volta que também fazem ortopedia e que até têm um rating melhor 
que o Hospital de Guimarães para o qual eu ia originalmente olhar. Por-
tanto, vai haver um reforço da imagem das Misericórdias junto de um pú-
blico que tradicionalmente iria olhar para o Sector Público. Vai haver uma 
desmistificação,	no	fundo,	tanto	para	o	Sector	Privado,	como	para	o	Sector	
Social, como para o Sector Público daquilo que é a qualidade em Saúde. 
 
 o exemplo anterior da califórnia se calhar também se aplica ao nosso 
País quando pensamos nos diferentes sectores. Isto vai efectivamente per-
mitir uma visibilidade e um posicionamento diferente e, portanto, há aqui 
uma grande oportunidade também para as Misericórdias.
 obrigada.
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IV PAINEL

A Importância da Proximidade na
Prestação de Cuidados de Saúde

Da esquerda para a direita: Dr.ª Maria do Carmo Ferreira, Equipa Coordenadora Regional do 
Norte; Enf.ª Filomena Cardoso, Vogal do Conselho Diretivo da ARS Norte; Dr. Ferraria Neto, 
Director Geral do Hospital Particular de Almada.
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Intervenção
 Enf.ª Filomena Cardoso

Vogal do Conselho Diretivo da ARS Norte

 Muito boa tarde a todos. 

 Permitam-me que comece por cumprimentar os meus companheiros 
de mesa, Sr. Dr. Ferraria Neto, Enfermeira Maria do carmo da aRS, tam-
bém cumprimentar o Sr. Dr. Manuel de Lemos, presidente da União das 
Misericórdias, Sr. Dr. Salazar coimbra, Presidente do Grupo Misericórdias 
Saúde, Sr. Eng. arlindo Maia, Provedor da Santa casa da Misericórdia de 
Vila	do	Conde	e	nosso	anfi	trião	e	expressar-vos	o	nosso	prazer	em	estar	aqui	
convosco	nesta	refl	exão	tão	importante	sobre	a	Saúde,	com	um	parceiro	que	
nos tem acompanhado nesta trajectória.

 Realmente a temática que propuseram é muito interessante e versa 
três	áreas	que	se	entrecruzam:	a	proximidade,	o	envelhecimento	e	a	conti-
nuidade dos cuidados. cada uma delas pode ser tratada separadamente, 
mas todas elas, no fundo, têm um espaço comum.
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 Por isso, hoje trago, para além da moderação da mesa, algumas notí-
cias do último relatório que foi elaborado pela Unidade de Missão de cuida-
dos continuados sobre os três anos de funcionamento da Rede de cuidados 
continuados e peço-vos, assim, autorização para vos passar a ler, uma vez 
que vou praticamente transcrever algumas dessas conclusões que me pare-
cem muito interessantes.

 começaria por dizer e relembrar que, de facto, o que levou à criação 
da Rede de cuidados continuados foi a tendência para o aumento da popu-
lação idosa em Portugal e na Europa, com aumento da esperança média de 
vida, que aponta para um aumento da prevalência de doenças crónicas de 
evolução prolongada e com elevado grau de incapacidade, que é agravado 
pela diminuição da participação das famílias nos cuidados. Sabemos tam-
bém que nos países como Portugal, os mecanismos de apoio assentavam nas 
redes informais de solidariedade, nas relações de vizinhança, no mercado 
laboral e, fundamentalmente, no papel desempenhado pela mulher.  as alte-
rações dos modelos familiares introduziram rupturas nas fontes tradicionais 
de suporte. Estes elementos podem gerar cenários de necessidade crescente 
e diferente às que actualmente ainda vigoram nas vertentes de Saúde e de 
apoio Social, criam novas necessidades e obrigam ao reajustamento da capa-
cidade de resposta dos Serviços de Saúde e Sociais.

	 Permitam-me	que	cite	alguns	dados:
	 -	Dos	10.126.880	habitantes	existentes	em	Portugal,	segundo	o	Cen-
sos	de	2007,	estima-se	que	18	em	cada	100	habitantes,	ou	seja,	1	milhão	e	
cerca	de	800	mil	tem	idade	igual	ou	superior	a	65	anos.	Entre	a	população	
idosa	9,7%,	ou	seja,	cerca	de	180	mil,	tem	85	anos	ou	mais.	As	projecções	do	
Instituto Nacional de Estatística indicam que a população portuguesa com 
mais	de	65	anos	continuará	a	crescer	nos	próximos	anos.	Em	2050	o	número	
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de	pessoas	idosas	ultrapassará	os	2	milhões	e	meio	e	entre	2001	e	2050,	ain-
da	que	a	população	portuguesa	diminua	em	10%,	a	população	idosa	aumen-
tará	em	66%.

	 -	Os	índices	de	investimento	em	Portugal	Continental	para	2007,	se-
gundo estimativas do INE, mostram a existência de 116 pessoas idosas por 
cada	100	jovens,	índice	que	aumenta	bastante	em	relação	a	2001.	O	número	
de	idosos	que	viviam	sós	em	2001	em	Portugal	era	de	320	mil	aproximada-
mente,	representando	19,7%	das	pessoas	com	idade	igual	ou	superior	a	65	
anos. Entre estes destaca-se o extremo nível de feminização do colectivo de 
pessoas	idosas	que	vive	só	–	77%	são	mulheres.

	 -	As	projecções	demográficas	em	Portugal	e	na	Europa,	segundo	o	Eu-
rostat	de	2008,	prevêem	um	aumento	significativo	no	rácio	de	dependência,	
com	maior	impacto	entre	2015	e	2035.	Este	dado	coloca	importantes	desafios	
para responder ao crescimento das necessidades previstas nos âmbitos da 
Saúde e Social, quer em recursos quer em apoios pecuniários.

 - Sabemos também que em Portugal a esperança média de vida à nas-
cença	em	2008	é	75,8	anos	para	os	homens	e	82,4	anos	para	as	mulheres	e	a	
esperança	média	de	vida	saudável	em	2006	era	de	59,6	anos	para	os	homens	
e 57,6 para as mulheres.

 com todos estes dados podemos dizer que, de facto, a criação da Rede 
veio trazer algumas respostas a esta população com níveis de dependência 
crescentes. o modelo da Rede segue o princípio da proximidade, através do 
desenvolvimento de uma rede capilar de recursos e ainda de integração de 
cuidados. a Rede oferece a garantia aos cidadãos portugueses de uma as-
sistência em caso de dependência e coloca Portugal a par dos poucos países 
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europeus	que	dispõe	de	um	modelo	integrado	e	diversificado	em	termos	de	
tipologias de resposta de cuidados continuados Integrados e cuidados Pa-
liativos e em breve, esperamos também, na área da Saúde Mental e na área 
das	Demências	bem	como	alguma	especificidade	também	na	área	Pediátrica.

 a rede está conceptualizada de acordo com os princípios caracterís-
ticos dos modelos europeus, que assentam em equipas inter-disciplinares, 
avaliação integral e elaboração de um plano individual de intervenção, inclu-
são do utente e família cuidador no processo de cuidados, sendo que a Rede é 
uma rede mista de prestadores públicos e privados. contudo, a proximidade 
está	ainda	longe	de	ser	perfeita.	Dos	dados	desse	relatório	podemos	verificar	
também que no momento da alta assinalam-se como principais problemas 
a mobilidade, a incontinência, a depressão e a desorientação, problemas de 
memória	 ou	 de	 concentração/atenção.	E	 verificamos	 que	 65%	dos	 utentes	
referem	ter	beneficiado	de	algum	serviço	de	saúde	após	a	alta	de	Unidade	
de	Cuidados	Continuados	e	destes,	mais	de	40	referem	que	esse	contacto	foi	
pontual	e	em	muitos	casos	após	um	mês.	Assim,	32%	dos	utentes	com	alta	
das unidades de cuidados continuados declara não ter tido nenhum contac-
to com serviços de saúde após a alta. Relativamente à utilização de serviços 
de	apoio	social	após	a	alta	o	inquérito	mostra	que	18%	dos	utentes	tiveram	
acesso	a	este	tipo	de	recursos.	No	entanto,	75%	dos	pedidos	de	apoio	social	fo-
ram realizados directamente pelo utente ou familiar cuidador. os inquiridos 
declaram	que	apenas	2%	dos	pedidos	de	cuidados	sociais	após	a	alta	provêm	
da Rede.

 os resultados das auditorias externas corroboram os resultados obti-
dos no inquérito quanto à necessidade de melhorar a continuidade de cuida-
dos após a alta de uma unidade da rede de cuidados continuados.
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	 O	desafio	de	proximidade	é:
 - Desenhar o futuro da Rede de forma harmonizada com as tendências 
internacionais, de modo a promover a evolução conceptual dos cuidados a 
dependentes, do modelo de política global e com compromisso de políticas 
sociais,	fiscais,	laborais	e	educativas;	

 - apostar no desenvolvimento de respostas domiciliárias, como as 
equipas de cuidados continuados Integrados e ambulatórios, como as Uni-
dades de Dia de Promoção de autonomia para potenciar o regresso do doente 
ao domicílio;

 - Trabalhar no envolvimento das famílias e cuidadores para a respon-
sabilização no apoio e prestação de cuidados, melhorando a comunicação, 
oferecendo períodos para descanso familiar e ainda apoio psicológico; 

 - Potenciar o ensino e educação dos cuidadores dada a relevância no 
seu papel na prestação de cuidados aos utentes assistidos, quer nas UccI’s 
quer dos utentes que têm alta de unidades da Rede; 

 - ampliar a cobertura das necessidades não atendidas – e aqui tam-
bém posso dizer-vos que a Região Norte é a região do País que, no Programa 
Modelar II, cujas assinaturas vão ser realizadas no próximo dia 5, tem mais 
unidades contempladas (temos 26 unidades contempladas, a região que nos 
fica	mais	próxima	é	Lisboa	e	Vale	do	Tejo	que	apenas	tem	19);

 - Melhorar o planeamento das altas da Rede, bem como a coordenação 
e articulação de recursos e prestação de cuidados da alta após internamento 
em unidades da Rede de cuidados continuados.
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 como podemos ver por todos estes resultados do relatório da Unidade 
de Missão, de facto a Rede é uma Rede que se baseia em proximidade, em 
que foram dados passos seguros e consolidados, de proximidade dos utentes, 
precisa ainda de muito trabalho, de muito empenhamento, de muitos parcei-
ros e de muitas parcerias.

 Mas, seguramente, muito melhor do que eu, os nossos convidados 
aqui da mesa vão falar-vos sobre proximidade. Por isso, eu pedia ao Sr. Dr. 
Ferraria Neto se nos dirigia as suas palavras. 

 Muito obrigada.
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Boa tarde.

 o Dr. Salazar coimbra, a quem as Misericórdias muito devem e de 
quem sou muito amigo desde há longo tempo e por quem tenho a maior esti-
ma, pediu-me para falar sobre a importância da Proximidade na Prestação 
de cuidados de Saúde.

 Por virtude da doença da Dra. ana Escoval, da Escola Nacional de 
Saúde Pública, que segundo julgo saber devota a esta matéria grande in-
teresse e estudo, o meu descaramento e a impossibilidade de dizer “não” ao 
Dr. Salazar coimbra, que se encontrava numa situação de estado de neces-
sidade,	levou-me	a	aceitar	este	desafi	o	apesar	da	escassez	de	tempo	de	que	
dispunha ( dois dias ) para uma pessoa que tem a responsabilidade da gestão 
de um hospital particular de pequena dimensão.

 o tema que nos é proposto é a proximidade. E nessa exacta medida 

Intervenção
 Dr. Ferraria Neto

Director Geral do Hospital Particular de Almada
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tentemos	dilucidar	este	conceito,	que	se	afigura	estar	na	berra	em	diferentes	
domínios a justo título.

 a Lei de Bases da Saúde fala, na Base 24, na garantia do acesso igual 
de todas as pessoas aos Serviços de Saúde; na Base 2ª na obtenção da igual-
dade no acesso aos cuidados de saúde onde quer que os utentes vivam. No 
entanto	afigura-se	incontroverso	que	a	não	proximidade	é	uma	barreira	ao	
acesso equitativo.

	 Isto	significa	que	a	acessibilidade	é	um	ingrediente	essencial	do	con-
ceito de proximidade. os cuidados de saúde mais acessíveis são certamente 
os mais próximos, deixando obviamente de lado os constrangimentos rela-
tivos à comparticipação dos utentes sob a forma de taxas moderadoras ou 
de co-pagamentos. outro ingrediente essencial do conceito de proximidade 
é	a	distância	aos	 cuidados	de	saúde.	A	proximidade	significa	estar	ou	 ter	
contacto, o mesmo é dizer relacionamento próximo entre os prestadores e os 
utentes. E o que se deixa exposto apela e faz referência à humanização dos 
cuidados de saúde e a uma afectividade na prestação. a proximidade é uma 
forma de tratar bem as pessoas.

 a proximidade contribui para a promoção da saúde, prevenção e trata-
mento do doente. a proximidade está por trás de uma ideia de planeamento 
dos serviços prestadores, tornando mais próximos os que são mais necessá-
rios, deixando para mais longe ou distantes os que acusam menor utilização 
e	faz	apelo	ao	conceito	de	Rede.	Tem	que	ver	com	a	repartição	geográfica	dos	
médicos	e	dos	restantes	profissionais	de	saúde,	tendo	em	conta	as	necessi-
dades em cuidados de saúde. a proximidade coloca o Médico de Família na 
posição de pivot do Sistema de Saúde. a proximidade tem por objectivo uma 
oferta de cuidados de saúde próxima da residência das pessoas. Tem como 
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elementos constitutivos, de um  ponto de vista teórico, um agrupamento de 
profissionais	sob	uma	única	estrutura,	um	projecto	de	saúde,	uma	boa	co-
ordenação de esforços e de cuidados, modalidades inovadoras de exercício 
profissional,	objectivos	em	saúde	claros,	assegurando,	de	modo	consistente,	
a continuidade e a qualidade das intervenções em saúde. a proximidade 
realiza-se também através de meios tecnológicos, (a tele-medicina) de call 
centers, telefones dedicados dos serviços de saúde ou mesmo dos telemóveis 
dos médicos de família. Mas também se realiza através dos cuidados domici-
liários assegurados por unidades móveis que acompanham as pessoas mais 
vulneráveis ou com maior dependência física ou mental, que garantem a 
recuperação de cirurgias, reduzindo os dias de hospitalização ou prevenindo 
as re-hospitalizações evitáveis ou respondendo à desinstitucionalização dos 
doentes	com	patologia	mental	ou	às	necessidades	relativas	ao	fim	da	vida.

 a proximidade conjuga-se com os cuidados ambulatórios. Mas tam-
bém tem uma relação de parentesco com a oferta hospitalar na perspectiva 
da distância e do efeito da concentração. a distância pode ser crucial na 
outorga de cuidados de saúde, razão por que o movimento de concentração, 
fusão, reconversão de hospitais ou mesmo de encerramento dos serviços deve 
ser realizado com maior prudência, ainda que se perceba que razões econó-
micas,	de	eficácia	médica	e	de	qualidade	dos	cuidados	possam	estar	subja-
centes àquele movimento na convicção de por essa via se obterem os melho-
res resultados. 

 Mas não se pode desconhecer a existência de um dilema correspon-
dente	à	proximidade/concentração/	equidade	/eficiência.	Por	outras	palavras,	
por um lado, o Sistema de Saúde deve garantir igualdade no acesso a todos 
como estabelece a Lei de Bases, e desigualdades no acesso não são aceitáveis 
mas, por outro lado, torna-se necessário encontrar uma relação optimizada 
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de custo/qualidade. Taxas de hospitalização elevadas para a asma, hiperten-
são, angina de peito, diabetes, doenças pulmonares obstrutivas, provêm de 
populações com mau acesso aos cuidados (Biedman). acresce, como se sabe, 
que  as pessoas que residem mais longe dos serviços de saúde têm uma me-
nor utilização dos mesmos e, bem assim,que o afastamento dos serviços de 
saúde pode ter consequências danosas para a saúde dos doentes porquanto 
pode atrasar um contacto com o médico e daí um diagnóstico tardio. Pode 
dizer-se sem esforço que a proximidade tem também um valor simbólico. 
assim como a liberdade e a igualdade carecem da fraternidade para atenuar 
a	 contradição	 ou	 conflitualidade	 entre	 elas,	 a	 proximidade	 contribui	 para	
atenuar a contradição entre a liberdade de escolha do doente, nos limites do 
Sistema de Saúde, e a equidade pretendida. Um sistema livre é menos equi-
tativo.

 No nosso País continua em bom ritmo a reforma dos cuidados de saú-
de primários, o mesmo é dizer, o caminho para a proximidade através dos 
agrupamentos de centros de Saúde, das Unidades de Saúde Familiares e, 
recentemente, das unidades de cuidados na comunidade, que vão prestar 
cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e co-
munitário a grupos vulneráveis, em situação de maior risco de dependência 
física	e	funcional.	Mas	a	proximidade	não	pode	deixar	de	significar	que	deve	
haver um aproveitamento das estruturas e equipas de saúde existentes nas 
comunidades	locais	em	termos	de	complementaridade	das	unidades	oficiais	
prestadoras de cuidados de saúde.

 Por outras palavras, a proximidade, para ser levada à prática, exige 
uma parceria de objectivos e meios com os serviços de saúde, máxime, os de 
índole social em funcionamento nos diversos concelhos. Num País, de resto, 
com poucos recursos e ainda por cima em grave crise, será natural que se 



estabeleçam relações de cooperação alargadas com os serviços e equipas de 
saúde na base de uma relação de proximidade pré-existente.

 Muito obrigado.
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Muito boa tarde. Quero cumprimentar e agradecer ao Grupo Mise-
ricórdias Saúde o convite que me foi endereçado. Embora inicialmente não 
me tenha sido dirigido na qualidade de oradora, acabo por estar cá em re-
presentação da Excelentíssima Vogal do conselho Directivo da aRS Norte, 
Sra. Enfermeira Filomena cardoso, que modera a mesa. Felicito a União das 
Misericórdias Portuguesas, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Dr. Manuel de Lemos, realçando e reconhecendo e mesmo louvando todo o 
trabalho desenvolvido no âmbito social e da saúde. ao Senhor Presidente do 
Grupo Misericórdias Saúde, Excelentíssimo Senhor Dr. Salazar coimbra, 
agradecer o convite que pessoalmente me endereçou e pela oportunidade que 
me	faculta	de	participar	na	refl	exão	em	discussão	de	um	dos	princípios	fun-
damentais da Saúde; a sua proximidade ao cidadão. cumprimentar também 
o Senhor Dr. Ferraria Neto pela qualidade da exposição que nos acabou de 
presenciar. E cumprimentar a todos os presentes.

 Inserida na temática da mesa - “a importância da Proximidade na 

Intervenção
 Dr.ª Maria do Carmo Ferreira

Equipa Coordenadora Regional do Norte
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Prestação dos cuidados de Saúde” -, venho apenas partilhar com todos os 
presentes qual foi a estratégia e orientação da Região Norte para concretizar 
o princípio da proximidade no âmbito dos cuidados continuados Integrados 
desta região.

 como já é do conhecimento de todos os presentes, a implementação da 
Rede Nacional dos cuidados continuados Integrados traduz-se na criação 
formal de uma nova linha de cuidados dirigidas às pessoas idosas e/ou em 
situação de dependência, que se consubstancia por um conjunto de respostas 
integradas da responsabilidade dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da 
Solidariedade Social. Esta nova linha de cuidados pretende a persecução de 
dois	grandes	objectivos:	desenvolver	acções	mais	próximas	dos	cidadãos	ido-
sos e das pessoas em situação de dependência e ajustar-se à diversidade que 
caracteriza o envelhecimento individual e a perda de funcionalidade.

 No processo de implementação da Rede tem sido preocupação dispo-
nibilizar	as	respostas	de	acordo	com	as	necessidades	definidas	pela	Unida-
de de Missão para a população da região, calculadas em função de rácios, 
número	de	lugares	ou	camas	por	mil	habitantes	e	definidas	por	município,	
bem como disponibilizar instalações e equipamentos adequados à prestação 
deste	tipo	de	cuidados.	No	entanto,	na	distribuição	geográfica	das	respostas,	
de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 definidas,	 temo-nos	 deparado	 com	 dificul-
dades, por vezes difíceis de ultrapassar, nomeadamente por colocarem em 
causa o princípio da proximidade das respostas dos cuidados continuados 
na região. Nas áreas de grande concentração populacional, as necessidades 
definidas	são	consideráveis,	mas	não	tem	sido	fácil	encontrar	parceiros	que	
demonstrem disponibilidade e possuam equipamentos em conformidade com 
as recomendações para a instalação de equipamentos destinados aos cuida-
dos continuados. Por outro lado, nas áreas de muito baixa densidade popu-
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lacional, as necessidades apontam para respostas de baixa dimensão, o que 
coloca em causa a sua sustentabilidade. outro facto é a existência na região 
de	zonas	com	grande	área	geográfica	e	de	grande	expressão	populacional	e	
que em simultâneo possuem vias de comunicação difíceis e meios de trans-
porte reduzidos, que merecem da nossa parte uma atenção particular.

	 Conciliar	uma	acção	concertada	entre	as	necessidades	definidas	e	os	
constrangimentos	agora	 identificados	tem	sido	a	nossa	preocupação,	como	
forma de garantir o princípio da proximidade das respostas que disponibili-
zamos e assim evitar a deslocalização dos utentes relativamente ao seu local 
de residência quando necessitam deste tipo de cuidados. É também nossa 
preocupação com as respostas que criamos que sejam sustentáveis para os 
parceiros com quem estabelecemos acordos para a prestação de cuidados. 
Nomeadamente, garantindo alguma segurança de que as mesmas serão pro-
curadas pelos utentes, ou seja, terão uma taxa de ocupação que lhes permita 
compensar o investimento efectuado no seu funcionamento. Por isso, temos 
situações em que a opção até tem sido ultrapassar as necessidades de um 
determinado concelho em detrimento, por vezes, de outro, de forma a possi-
bilitar a criação de uma unidade com capacidade considerada sustentável e 
que nos garanta uma prestação de cuidados de qualidade. opção semelhan-
te	se	tem	verificado	relativamente	a	algumas	NUT’s ou à análise por NUT 
de	elevada	área	geográfica	e	com	grande	expressão	populacional.	Constata-
mos que em algumas situações, após as necessidades da NUT satisfeitas, a 
proximidade não está garantida, o que obriga à deslocalização dos utentes 
relativamente ao seu lugar de residência na procura de resposta em cuida-
dos continuados, mesmo existentes e possíveis no espaço da sua NUT. Daí 
que sejam as únicas situações em que as respostas criadas ultrapassam as 
necessidades	definidas,	 isto	claro,	 sem	nunca	ultrapassar	as	necessidades	
definidas	para	a	região.	
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 a nossa estratégia para garantirmos o princípio da proximidade dos 
cuidados continuados na Região Norte é disponibilizar respostas de pro-
ximidade sediadas na comunidade e segundo os princípios da garantia de 
acessibilidade, qualidade e sustentabilidade. É esta a nossa orientação, dado 
que a experiência nos tem demonstrado que os utentes e seus familiares 
elegem	como	primeiro	critério,	para	não	dizer	o	único,	na	definição	das	suas	
unidades preferenciais o critério da proximidade ou facilidade de acesso da 
unidade ao seu domicílio ou dos seus familiares.

 Dado que estamos a falar de cuidados continuados de proximidade, 
não podemos deixar, como já falou a Sra. Enfermeira Filomena, de referir 
o investimento da resposta em cuidados domiciliários. Estas equipas estão 
inseridas nas unidades de cuidados na comunidade, como falou o Sr. Dr. 
Ferraria Neto, nos acES - cuidados de saúde primários. Estas equipas per-
mitirão uma aproximação dos cuidados ao local de residência dos utentes e 
permitirão que os mesmos cheguem de uma forma mais equitativa a todos os 
locais. Isto claro, quando o objectivo dos cuidados é passível de ser atingido 
no ambulatório.

  E para terminar queria só apresentar um slide, que é o ponto de si-
tuação do desenvolvimento da implementação da Rede na Região Norte nos 
últimos	três	anos	e	durante	o	ano	de	2010	até	ao	dia	de	hoje.	E	mesmo	por	
último a distribuição dos lugares onde temos a funcionar unidades de inter-
namento.

 Muito obrigada.
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V PAINEL

A Repercussão do Envelhecimento na
Prestação de Cuidados de Saúde

Da esquerda para a direita: Prof.ª Madalena Gomes da Silva, Terapeuta Ocupacional - Do-
cente na Escola Superior de Saúde de Setúbal; Prof.ª Amália Botelho, Médica - Docente na 
Faculdade de Ciências Médicas; Prof. Doutor António Leuschner, Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Magalhães Lemos; Prof.ª Constança Paúl, Psicóloga - Docente 
no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.



240

V PAINEL - A REPERCUSSÃO DO ENVELHECIMENTO NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAúDE

REGISTO FOTOGRÁFICO



1º CONGRESSO DO GRUPO MISERICÓRDIAS SAúDE 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

241

Vamos dar início a esta mesa e naturalmente não poderia deixar de 
dirigir uma primeira palavra de cumprimentos a todos os presentes. 

 a segunda palavra será naturalmente para agradecer o convite que 
me foi feito pessoalmente para organizar esta mesa. Esta é uma situação 
que me dá um particular prazer e muita honra por poder estar aqui e, en-
fi	m,	por	poder	contar-me	entre	os	vossos	amigos,	como	tenho	dito	noutras	
circunstâncias e que é sempre um motivo de grande orgulho e satisfação. 
Naturalmente que esse orgulho e satisfação redobra quanto se trata de falar 
de temas que nos dizem de facto particularmente alguma coisa. 

 Desde há uns anos que tenho as temáticas do envelhecimento como 
principal área de interesse, embora restringindo essa temática à questão 
da saúde mental no envelhecimento, que é a minha área de maior especia-
lização. Mas gosto principalmente que exista esta preocupação do envelhe-
cimento como processo que nos diz respeito a todos. E gostava de chamar a 

Intervenção
 Prof. Doutor António Leuschner
 Presidente do Conselho de Administração do 
 Hospital Magalhães Lemos
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atenção	que	no	final	desta	manhã	somos	todos	mais	velhos	do	que	éramos	
no início quando nos levantámos e, portanto, é um processo que diz respeito 
a todos e não apenas a um grupo que habitualmente as pessoas designam, 
com um sentido que eu continuo a não entender muito bem, de idosos. o 
envelhecimento diz respeito a todos e é pelo envelhecimento que temos que 
ir fazendo à medida que vamos avançando no tempo. Infelizmente nem to-
dos chegaremos a essa fase da vida, que habitualmente é reconhecida como 
resultado do envelhecimento, que é a fase dos idosos, a fase das pessoas que 
são mais velhas. Naturalmente isto é assim e envelhecer é algo que vai acon-
tecendo, é a única coisa que temos de real. 

 o grupo das pessoas de 65 ou mais anos é o único grupo crescente na 
sociedade	portuguesa,	aliás	isto	verifica-se	em	todas	as	sociedades	avança-
das.	Somos	hoje	muito	perto	de	1	milhão	e	800	mil,	para	o	ano	teremos	nú-
meros mais exactos porque, como sabem, vai haver um censos. Estaremos 
provavelmente	antes	de	2020	acima	dos	2	milhões	e	por	volta	de	2050,	1	
em cada 3 portugueses pertencerão a essa faixa etária. Isto deve-nos fazer 
pensar que envelhecer não é exactamente o mesmo que adoecer. Envelhecer 
é um processo que, felizmente para todos, é maioritariamente um processo 
de saúde. E a saúde trabalha-se, conquista-se, faz-se por ela. Naturalmente, 
um dos objectivos desta mesa é saber em que medida é que uma sociedade 
em	envelhecimento	deve	configurar-se	de	forma	a	garantir	aos	cidadãos	que	
vão envelhecendo, e principalmente aos mais velhos, cuidados de saúde ajus-
tados às suas necessidades.

	 Sabemos	que,	realmente,	desse	já	perto	de	1	milhão	e	800	mil	portu-
gueses há um número razoável, mas ainda bem minoritário, que precisa de 
cuidados muito especiais, que precisa de cuidados muitas vezes institucio-
nais e muito frequentes. Portadores, muitas vezes, de várias doenças têm, 
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naturalmente,	necessidades	especiais,	mas	a	configuração	dos	cuidados	tem	
que ser fundamentalmente um factor de universalidade, um factor de garan-
tia de que todas as pessoas têm acesso aos cuidados necessários e não um 
factor de exclusão.

 a experiência dos países que têm maiores índices de desenvolvimento 
que o nosso, em algumas áreas, nomeadamente nesta, indica-nos em que 
medida o caminhar em determinado sentido pode ter efeitos perversos. Nós 
costumávamos dizer na área da Psiquiatria e na Psiquiatria das pessoas 
mais velhas, que era importante haver uma especialidade ou uma compe-
tência ou um reconhecimento de uma identidade própria para aquilo que se 
chama a Psico-geriatria ou Gerontopsiquiatria. E isto porquê? Porque, entre 
outras razões, apontávamos como exemplo, o que se passa no Reino Unido 
e nos Estados Unidos, em que na maioria dos casos já existe essa especiali-
dade	reconhecida	como	tal.	No	final	de	2009,	o	Colégio	Inglês	de	Psiquiatria	
levantou	uma	questão	que	não	deixa	de	ser	curiosa:	que	é	o	entenderem	que	
a existência de uma especialidade própria para as pessoas mais velhas, uma 
especialidade de psiquiatria das pessoas mais velhas, como eles chamam, 
Old Age - Idade avançada - era um factor de exclusão. ou seja, as pessoas de 
mais idade começavam a ser privadas de acesso a outras garantias e a outros 
cuidados de saúde que eram dados aos mais novos. Então, debate-se hoje em 
Inglaterra, algo que poderia parecer um contra-ciclo - lá, eles discutem a ne-
cessidade da existência de uma especialidade de psiquiatria dos mais velhos 
e nós ainda andamos a lutar por uma especialidade da psiquiatria dos mais 
velhos. Parece um paradoxo, mas não é. De facto, isto tem a ver com o que 
eu dizia antes, ou seja, temos que garantir que ao pensar em cuidados para 
pessoas de mais idade não estamos a privá-las daquilo que os mais novos 
têm, o acesso a uma diversidade maior de cuidados. E é um pouco para falar 
sobre	o	que	significa	envelhecer	e	do	que	significa	em	termos	de	claudicação	
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dos níveis de saúde que, realmente, esta mesa está organizada.

 Eu, com a concordância da organização deste congresso, convidei para 
integrarem esta mesa as senhoras professoras aqui presentes – Professora 
constança Paúl à minha esquerda, ou à vossa direita naturalmente, que é 
docente do Instituto de ciências Biomédicas abel Salazar e que é, penso eu, 
seguramente muito conhecida por muitos de vós porque, desde há muitos 
anos, toda a sua área de especialização concentra-se no envelhecimento e 
ela dar-nos-á conta de alguns pontos de vista. a Professora amália Botelho, 
aqui à minha direita, docente da Faculdade de ciências Médicas com forma-
ção de base em Medicina. a Professora constança Paúl, Psicóloga de base, 
dedica-se a aspectos relacionados com envelhecimento e, particularmente, a 
aspectos da funcionalidade e da capacidade de potenciar essas capacidades 
nas pessoas à medida que a idade avança. Finalmente, a Professora Madale-
na Gomes da Silva, lecciona na Escola Superior de Saúde de Setúbal e traba-
lha na área da reabilitação e irá dar-nos a possibilidade de olhar para o lado 
meio cheio deste copo que às vezes as pessoas pensam que está demasiado 
vazio. 

 antes de passar à Professora constança Paúl, terminava dizendo o 
seguinte:	quando	alguém	tem	dúvidas	de	que	envelhecer	não	é	manter	vita-
lidade basta olhar para as Misericórdias. Naturalmente, que a Misericórdia 
de	Vila	 do	Conde	 tem	500	 anos,	 tem	muitos	 anos,	mais	 do	 que	 qualquer	
um de nós alguma vez atingirá e mantém, naturalmente, a vitalidade como 
comprova a organização deste congresso. À medida que a idade vai avan-
çando, vai-se ganhando experiência, vai-se ganhando capacidade de olhar 
para as coisas com outra força, com outro conhecimento. Isto também é, o 
que pensamos que deve ser feito na área da saúde com as pessoas à medida 
que vão avançando na idade. Não lhes dando a ideia, a elas e a todos nós que 
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estamos a tentar ser mais velhos, a ideia de que estamos a caminhar para a 
prescindibilidade. De facto, temos de ter a convicção de que todos, à medida 
que existimos, somos cada vez mais necessários.

 Bom e para falar da discriminação pela idade, do envelhecimento sau-
dável do caminho da promoção da Saúde, eu pediria à Professora constança 
Paúl que iniciasse a sua intervenção neste congresso.
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Bom dia a todos. 

 começo por agradecer o convite do Dr. Leuschner e, por esse meio, 
da Santa casa da Misericórdia de Vila do conde, para estar aqui presente 
a falar-vos de alguns dos aspectos que nos podem motivar nesta área do 
envelhecimento. Seleccionei, como é óbvio, alguns aspectos que podiam ser 
motores de alguma discussão entre nós e que possam servir para enriquecer 
estas questões.

 Muito rapidamente, vamos pensar nas boas notícias, que às vezes são 
apresentadas como más notícias, mas seguramente não são - que é o aumento 
da longevidade. São estas as projecções existentes para futuro. Serão muitas 
as pessoas mais velhas como o Dr. Leuschner gosta de dizer - aqui mantenho 
o clássico, embora perceba a preocupação em relação à discriminação pela 
idade	desta	designação	 -,	mas	claramente,	do	ponto	de	vista	demográfi	co,	
continuamos a envelhecer e os países, as comunidades serão, cada vez mais, 

Intervenção
 Prof.ª Constança Paúl
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constituídas por pessoas mais velhas. a ideia é de que, realmente, a espe-
rança	de	vida,	não	obstante	as	dificuldades	e	de	por	vezes	olharmos	para	isto	
como se fosse um problema, vai continuar a aumentar, de aproximadamente 
para	a	casa	avançada	dos	80,	sempre	mais	favorável	às	mulheres.	Para	já,	
vai-se mantendo este fosso entre os dois géneros. No entanto, temos de estar 
atentos a esta, digamos, predominância das mulheres mais velhas e ao que 
isso implica em termos de cuidados.

	 Seleccionei	 aqui	 algumas	notícias	que	 classifiquei	de	preocupantes.	
Fiz umas contas deste relatório do Inquérito Nacional de Saúde, o último pu-
blicado	recentemente	reporta	a	2005/2006	e,	como	faz	uma	extrapolação	na-
cional, achei que podia ter algum interesse pensarmos sobre ele. Peguei nos 
dados	publicados	e	fiz	uns	bonecos.	O	que	podem	observar	aqui	é	como	é	que	
as pessoas avaliam. Peguei nas pessoas a partir dos 55 - até podíamos recuar 
um bocadinho mais e vamos ver isso - mas achei que neste grupo era uma 
boa forma de agarrar o problema da questão do processo de envelhecimento. 
E se vocês olharem, obviamente que o grosso das pessoas, aproximadamente 
50%	das	pessoas	inquiridas	-	extrapolando	para	a	realidade	nacional	-	dizem	
que a sua qualidade de vida é nem boa nem má, é normal, está num ponto 
intermédio. E temos um conjunto de pessoas que referem que a qualidade é 
boa	e	muito	boa	que	varia	entre	os	30%	para	as	pessoas	com	mais	de	75	anos	
e mais elevada para as pessoas mais jovens, portanto, na faixa dos 55 para os 
64. E há um grupo felizmente minoritário, que não se queixa, mas refere ter 
uma qualidade de vida má e muito má. Reparem, curiosamente que quem se 
queixa mais é aquele grupo etário dos 55 aos 64 anos e curiosamente para 
pessoas com mais de 75 anos a percentagem é diferente. Se olharmos só para 
quem diz que é boa e muito boa chamo-vos a atenção precisamente que quem 
tem	mais	queixas	são	as	mulheres,	o	que	significa	que	há	menos	mulheres	
a considerarem que a sua qualidade de vida é boa ou muito boa. Portanto, 
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mais	uma	vez	baixa	para	os	30	e	tal	por	cento	e	depois	baixa	para	os	20	e	tal	
por cento, nas mulheres mais velhas. ou seja, uma percentagem relativa-
mente baixa e inferior, francamente inferior à dos homens. No fundo, daqui 
o	que	se	pode	concluir	é	que	a	qualidade	de	vida	é	classificada	por	mais	ou	
menos	50%	das	pessoas	como	nem	boa	nem	má,	havendo	40%	de	pessoas	da	
faixa etária que eu seleccionei aqui como as mais jovens que a consideram 
boa ou muito boa e que essa percentagem vai diminuindo conforme se avan-
ça	na	idade,	estabelecendo-se	por	volta	dos	30%	nas	pessoas	com	mais	de	75	
anos,	com	uma	diferença	de	10	pontos	percentuais	entre	homens	e	mulheres.

 Quanto ao estado de saúde, por nível etário, mais uma vez vemos uma 
tendência central. o traço vermelho que avalia o estado de saúde como ra-
zoável, mantém-se mais ou menos constante ao longo dos vários grupos etá-
rios,	verificando-se	uma	pequena	quebra	nos	75	anos.	De	qualquer	forma,	há	
claramente metade das pessoas que considera que a sua saúde é razoável e 
depois há, conforme o grupo etário, pessoas que consideram que a sua saúde 
é muito boa ou boa - correspondendo estes ao traço azul - que vai diminuindo 
com a idade, embora tenha um ligeiro acréscimo curioso, na faixa etária dos 
mais velhos. Se olharmos para a faixa verde, - e como a nossa ideia foi trazer-
-vos, apesar de tudo, a visão mais positiva do que se vai passando, apesar de 
ser preocupante nalguns aspectos - mais uma vez se nota que as mulheres 
avaliam a sua saúde como pior, tendo piores resultados em termos desta 
avaliação e reparem que a curva corresponde só aos que disseram que a sua 
saúde	era	boa	ou	muito	boa.	No	mesmo	quadro,	verifica-se	que	os	homens	
têm	uma	espectacular	subida	na	classificação	da	sua	saúde,	claro	que	não	
será pelas melhores razões, quer dizer que os outros já morreram e os que 
restam estão óptimos. Portanto, a questão é aguentar, porque se aguenta-
rem vão francamente ser os melhores. as mulheres já não têm essa facilida-
de e, portanto, mantêm uma curva, digamos, relativamente descendente no 
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que toca à sua saúde. Basicamente, há aqui a ideia de alguma estabilidade 
na	auto-percepção	de	saúde	no	grupo	de	pessoas	que	a	classifica	como	razoá-
vel. Há sempre mais ou menos metade das pessoas satisfeita e nota-se uma 
diminuição progressiva e relativamente acentuada nas que dizem muito boa 
e boa, há aqui uma diferença muito grande entre homens e mulheres, prin-
cipalmente no grupo dos mais velhos. Mais uma vez, chamo a atenção para 
os aspectos ligados às diferenças de género nesta avaliação da saúde. como 
calculam, a importância desta percepção da saúde no bem-estar das pessoas, 
nomeadamente no bem-estar subjectivo e até nos comportamentos, é muito 
relevante. É evidente que estou a falar da perspectiva da própria psicologia, 
mas parece já, digamos, genericamente aceite a importância deste indicador 
de auto-avaliação da saúde para além de um critério mais clínico que seja, 
por exemplo, o número de diagnósticos médicos que as pessoas têm, porque, 
de facto, isto terá muitas implicações em termos de comportamento, em ter-
mos de funcionalidade e, seguramente, em termos de qualidade de vida e de 
bem-estar.

 Finalmente, cheguei a uma coisa verdadeiramente preocupante, que 
eu	 própria	me	 assustei	 quando	 fiz	 estas	 contas,	 que	 é	 a	 percentagem	 de	
pessoas com provável sofrimento psicológico. Este dado repete-se e é um 
dado que tínhamos em vários trabalhos, embora com amostras obviamente 
mais	pequenas	e	que,	por	vezes,	tínhamos	até	dificuldade	em	justificar,	quer	
nacionalmente quer em fóruns internacionais, mas é um dado altamente 
preocupante.	Existem	quase	50%	das	mulheres	com	queixas	de	sofrimento	
psicológico. Isto são dados que eu considero verdadeiramente preocupantes, 
embora possa haver aqui um enviesamento para a área da saúde mental, 
obviamente que é uma preocupação séria sobre o que se está a passar com as 
nossas populações mais velhas. Tendo em conta este dado, repeti as contas 
para tentar perceber se não me tinha enganado, e fui ao original do teste, 
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aquele que foi utilizado para ter a certeza que estava a interpretar de forma 
correcta	os	dados	que	aqui	estavam	e	verifiquei	que	tínhamos	habitualmente	
percentagens	da	ordem	dos	30	e	40%.	Portanto,	é	um	indicador,	em	nossa	
opinião, muito relevante. 

	 Há	sofrimento	psicológico	provável	numa	percentagem	significativa	
da população mais velha, sobretudo nas mulheres idosas. as percentagens 
partem	de	37,7%	no	geral	para	42%	nas	pessoas	mais	velhas	e	baixa	um	pou-
quinho nos mais velhos, nos tais sobreviventes se assim quiserem. as dife-
renças entre homens e mulheres é muito elevada, com prejuízo das mulheres 
que	apresentam	uma	diferença	de	quase	20	pontos	percentuais.	Ou	seja,	o	
que é que sabemos? Sabemos que as alterações, as perturbações psicológicas, 
além do mais, são muitas vezes subestimadas em termos de serviços e de 
atenção, em termos de cuidados de saúde, em parte porque elas se confun-
dem com alterações cognitivas, com doenças físicas e com o estereótipo, por-
tanto uma representação negativa, se quiserem, do próprio envelhecimento 
que de alguma forma designamos por idadismo. Este neologismo no fundo, 
corresponde a esta discriminação pela idade. É esta discriminação pela ida-
de e este estereótipo negativo que se observa nas próprias pessoas mais ve-
lhas que atribuem ao sentirem-se deprimidos e com baixa motivação, o facto 
de serem velhos. Elas próprias aceitam isso como uma questão normal, o que 
quer dizer que depois não procuram ajuda e mantêm-se nessa circunstância. 

 Isto são dados também muito recentes, este trabalho que aqui citei é 
um	trabalho	que	saiu	exactamente	há	1	mês,	que	compara	10	países	euro-
peus - por acaso Portugal não entra neste estudo - mas temos por exemplo, 
Espanha	com	36,7%	para	a	população	geral,	portanto	muito	próximo	em	ter-
mos de sofrimento psicológico dos dados que nós temos, embora tenham sido 
encontrados com outros instrumentos em Portugal. Por exemplo, eu recordo 
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que	a	Dinamarca	tem	18%	de	sofrimento	psicológico,	embora	tudo	isto	seja	
discutível. o porquê não é muito claro. Será que nós nos queixamos mais? 
Será que corresponde a quê? Mas, por ouro lado, nós sabemos que estas 
questões	estão	claramente	associadas	ao	Produto	Interno	Bruto	e	há	gráfi-
cos claríssimos que mostram quer indicadores de felicidade quer, por outro 
lado, indicadores de sofrimento psicológico em curvas claramente paralelas 
ao Produto Interno Bruto dos países. Este trabalho tem uma particularidade 
muito interessante que introduziu um outro indicador que talvez seja o mais 
relevante actualmente, a que se tem dado mais atenção, que é não só o Pro-
duto Interno Bruto mas as desigualdades dentro de cada país, ou seja, não 
é	só	o	estado	das	finanças	mas	a	diferença	entre	os	que	ganham	mais	e	os	
que ganham menos. obviamente, essa análise é feita por países – os países 
do Norte da Europa têm um alto Produto Interno Bruto e um baixo índice 
de desigualdade, depois há países intermédios, como a França e a Suíça que 
têm também um alto Produto Interno Bruto mas também um alto nível de 
desigualdade, e os países do Sul que têm um baixo Produto Interno Bruto e 
alto nível de desigualdade. Provavelmente, este é um factor muito relevante 
para a questão que aqui se coloca. Depois disso, obviamente, temos todos os 
factores mais a nível individual, mais do indivíduo, que são os factores pes-
soais ligados à escolaridade e ao próprio rendimento.

 a relação entre Depressão e a Saúde persiste. Há estudos claros que 
prevêem quer a morbilidade quer a mortalidade com base nestes indicadores 
de sofrimento psicológico. a depressão está associada com o risco aumentado 
de mortalidade, de forma muito clara, em vários estudos.

 Passando agora para as más notícias, percebemos que as questões 
da taxa de dependência e o risco de pobreza são um grande factor de ris-
co. Temos indicadores para os idosos muito mais elevados do que para a 



254

população em geral, embora tenham melhorado ligeiramente. Estes dados 
são conhecidos. Reparem no que gastamos em termos de Produto Interno 
Bruto em comparação com os países da União Europeia. Eu chamo a aten-
ção para isto, habitualmente as pessoas não têm noção do peso relativo da 
institucionalização dos idosos. Às vezes faço essa pergunta de forma aberta 
em	plateias,	por	exemplo,	de	estudantes	e	ouço	percentagens	tipo	70%,	80%,	
coisas espantosas, ou seja, as pessoas não têm noção nenhuma que, de facto, 
os	valores	que	temos	neste	momento	estarão	pelos	4%.	

 Uma área que actualmente me preocupa um pouco é o trabalho e a 
inclusão social, quer dizer a discriminação no trabalho. Em tempos de crise, 
numa altura em que o desemprego no geral aumenta e aumenta sobretudo 
em camadas mais jovens, parece completamente fora de contexto estarmos 
preocupados com o trabalho sénior. Mas temos de nos preocupar porque a 
massa de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho está a diminuir 
claramente e isto é perfeitamente patente aqui - vocês observam claramente 
uma diminuição das pessoas disponíveis para trabalhar e isto, a médio prazo, 
tem consequências muito claras. Mas a opinião pública e os sindicatos não 
são favoráveis a isto, olham para esta ideia como uma ideia completamente 
errada	que	tem	a	ver	com	o	facto	de	achar	que	isso	vai	flexibilizar	o	merca-
do.	O	que	digo	aqui,	já	verificado	em	estudos	económicos,	é	que	os	postos	de	
trabalho deixados livres pelas pessoas mais velhas são pura e simplesmente 
extintos. Portanto, não há qualquer renovação do mercado por essa via, não 
é por aí que resolvemos as questões e obviamente há uma grande discrimi-
nação pela idade e em Portugal estamos muito penalizados porque temos um 
mercado	de	trabalho	com	muito	baixa	qualificação.	

 Percebendo que, mesmo numa perspectiva em que haja compressão 
da morbilidade, em que estamos a conseguir adiar a doença para idades cada 
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vez mais tardias e reduzi-la em termos de tempo, a questão que se coloca é 
que, em termos internacionais, haverá  sempre a ideia de que um 1/3 das 
pessoas muito mais velhas vai precisar, de alguma forma, de serviços inten-
sivos de saúde e sociais. assim, temos de pensar que serviços, que qualidade 
e que possibilidade de escolha. 

 Voltando um pouco à questão que foi levantada logo no início desta 
mesa, obviamente que isto não é novidade nenhuma, enfatizar a prevenção 
na lógica de estilo de vida. Portanto, a importância da célebre trilogia do 
estilo de vida, questões relacionadas com o ambiente físico e humano, no-
meadamente, ligadas ao planeamento urbano e até de projecto, dando ên-
fase à ecologia humana na lógica de organização dos espaços para facilitar 
os comportamentos e ao nível do exercício da cidadania procurando dar a 
palavra às pessoas. Diria que devemos ter uma preocupação muito grande 
em termos de saúde mental. Temos demasiadas pessoas com queixas a esse 
nível,	demasiadas	pessoas	com	dificuldades	instrumentais,	que	a	Professora	
Maria amália irá referir em termos da funcionalidade, que é uma área ab-
solutamente decisiva e que nos obriga a ser mais pró-activos em relação às 
respostas que temos e, no fundo, passarmos claramente de uma perspectiva 
assistencialista para uma perspectiva optimizadora.

 Na perspectiva do papel que a Misericórdia possa desempenhar nesta 
área, obviamente que precisaremos, eventualmente, de aumentar alguma 
quantidade de camas em institucionalização, embora da melhor qualidade 
possível e sempre permitindo a escolha. Vamos precisar ainda de serviços 
especializados, vamos obviamente precisar do alargamento da Rede de cui-
dados continuados, mas vamos mudar de perspectiva de uma lógica sim-
plesmente assistencialista para uma lógica optimizadora. 

 Muito obrigada.
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Bom dia. 

	 Eu	trago	algumas	refl	exões	e,	sendo	eu		internista	mas	não	praticante	
de	química,	estou	um	bocadinho	do	lado	da	refl	exão	purista,	no	sentido	em	
que o ideal é possível porque está no papel e consiste em pensar como as coi-
sas poderiam ser. 

 Eu penso que tudo começa por uma boa informação em relação aos 
assuntos,	tanto	a	nível	pessoal	como	profi	ssional.	Ainda	há	pouco	antes	de	
começar,	falou-se	por	exemplo	também	do	profi	ssional	dos	media. a impor-
tância que os media têm na informação das pessoas é muito relevante tam-
bém. 

 Para falar em envelhecimento, eu gostava que sentíssemos que temos 
de pensar no indivíduo, na pessoa inteira, que está no seu percurso de vida. 
A	noção	sistémica	é	pensar	nela,	nos	seus	componentes:	saúde	física,	mental,	
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nos seus condicionantes sociais e nos aspectos espirituais, não pensando na 
religiosidade em si mas no enquadramento da pessoa no seu sentir no meio 
em que está, que, à medida que a idade avança, tem uma preponderância 
talvez maior. Já se falou aqui um pouco da parte relacionada com o este-
reótipo, ou seja, considerar-se que o envelhecimento tem aspectos que são 
naturalmente associados à doença mas que não são naturais. 

 a doença e envelhecimento são aspectos diferentes da vivência das 
pessoas. É sentir um pouco que à medida que se envelhece somos todos mais 
diferentes uns dos outros. Nesse sentido, pessoalmente, procuro muito a 
noção	de	perfis.	Somos	tão	diferentes	mas	não	há	milhares	de	diferenças.	
Portanto, é possível - e quanto a mim desejável -, encontrar padrões que 
tenham a ver com determinantes e com perspectivas de enquadramento e 
de	acompanhamento	que	ajudem	a	perfilar	o	acompanhamento	das	pessoas.	
Se pensarmos na relevância biológica - e nós até agora quando se falou em 
idade pensamos provavelmente todos só na idade cronológica -, mas acho 
que é fácil sentirmos que olhando para várias pessoas que tenham a mesma 
idade cronológica, a idade biológica possa parecer diferente. Isso tem a ver 
com aspectos que determinam, de facto, o envelhecimento orgânico, que até 
no próprio indivíduo pode ser de órgãos diferentes a ritmos diferentes, con-
forme aspectos genéticos, ambienciais, do ambiente em geral ou do estilo de 
vida da própria pessoa. Posso dizer-vos que, hoje em dia, se sabe comprova-
damente, com investigação transnacional, que a parte genética não prevale-
ce sobre a parte de estilo de vida. Portanto, é possível que as características 
genéticas sejam contrariadas de acordo com a vivência dos indivíduos e isto 
também está comprovado em estudos efectuados em gémeos univitelinos, 
portanto há caminho por aí que no fundo são boas notícias, penso eu. 

 Depois, a noção de reserva funcional, que é um aspecto muito biológico 
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e que, no fundo, pensando em envelhecimento biológico, o principal aspecto 
que se pode sentir é que ao funcionarmos enquanto adultos e quando atin-
gimos a nossa maturidade, sentimos que podemos funcionar para além do 
basal, para além do que é quase em repouso, por exemplo, fazer uma corrida 
e ser capaz e outros aspectos como ter uma doença aguda e reagir. a reserva 
biológica dessa resposta potencial possível está muito reduzida à medida 
que se envelhece organicamente. Mas isso também é variável, conforme o 
que se fez da própria vida ou das doenças que aconteceram ao longo da vida. 
a fragilidade surge como uma entidade que hoje em dia está em investigação 
real, numa procura de enquadramento e de intervenção e que eu penso que 
ela é, hoje em dia, reconhecida como uma entidade mais associada ao enve-
lhecimento secundário, ou seja, relacionado com a doença.
 
 Mas à medida que formos tendo mais pessoas com muita idade e com 
envelhecimento saudável, será uma fragilidade primária, quer isto dizer en-
tão que será resultante de um desgaste do organismo que é inevitável, mas 
com uma reserva funcional diminuída e com uma qualidade de vida em re-
pouso, pelo menos em repouso, como se nada tivesse acontecido em termos 
de fragilidade potencial. E muito do que acontece tem a ver com o uso/desuso 
e o desuso é contra tudo. o desuso a nível físico, mental e social, que está 
muitas vezes associado, naturalmente, mas por desinformação e por inércia, 
ao envelhecimento, leva-nos a um declínio que não é inevitável e cuja recu-
perabilidade é possível. 

	 Passando	aos	aspectos	da	saúde,	acho	que	no	âmbito	da	sua	definição,	
eles são vários. Pensamos na saúde como ausência de doença, para não ir às 
definições	formais	da	Organização	Mundial	de	Saúde	e	com	o	histórico	evo-
lutivo	que	a	definição	teve.	Assim,	se	quisermos	falar	de	saúde,	talvez	não	
pensemos	todos	na	mesma	definição	e	há,	portanto,	equivalentes	conceptu-
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ais em termos de qualidade de vida, bem-estar e ausência ou não de doença. 
Neste	sentido,	em	relação	a	este	aspecto	trago	esta	noção:	quando	quisermos	
falar de saúde temos de pensar no contexto e nas pessoas com quem estiver-
mos. E a percepção de saúde, já se falou disso aqui também, é uma percep-
ção muito individual e, por isso, é que ela é subjectiva. É importante que se 
pergunte e se conheça os vários condicionantes nomeadamente, culturais, do 
percurso	de	vida...	basta	pensarmos	um	bocadinho,	que	isso	fica	intuitivo.	

 acho que a avaliação formal da percepção de saúde e de algumas das 
outras que surgiram, teve a tendência central porque na inquirição não é 
dicotomizada em favorável/desfavorável. Se, ao inquirirmos, tentarmos in-
fluenciar	a	própria	pessoa	a	dizer	claramente	se	o	razoável	é	favorável	ou	
desfavorável,	a	tendência	central	fica	mais	clarificada.	Eu	sou	claramente	a	
favor disso, porque senão a tendência central é um limbo que não nos ajuda 
muito	e	se	a	quisermos	separar	só	em	dois	aspectos,	tem	de	ser	um	profissio-
nal a fazê-lo e ali no meio podem estar duas tendências que não adivinha-
mos	bem.	Portanto,	a	avaliação,	o	modo	de	perguntar,	o	modo	de	classificar,	
quanto a mim, tem de ser revisto, mesmo que seja assim feito no Inquérito 
Nacional	de	Saúde	e	a	nível	internacional.	É	o	resultado	da	minha	reflexão	
sobre isto e a valorização deste aspecto é muito importante, porque ela tem 
valor prognóstico de saúde, de doença e de mortalidade. É claramente um 
item que nos interessa.

 Quanto à doença, há coexistência de um percurso submanifesto, por-
tanto inaparente, durante muitos anos entre envelhecimento orgânico, cujo 
declínio	começa	algures	na	década	dos	30	anos,	muito	gradual,	e	a	doença	
crónica, que muitas vezes tem os seus determinantes também cedo, mas 
que só se manifesta a partir de um limiar com os encadeantes próprios de 
cada situação. Portanto, isto faz-nos pensar que hoje em dia é natural que a 
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doença crónica, com o aumento da longevidade das pessoas, vá sendo maior, 
que apareça mais manifestamente aquilo a que se pode chamar morbilidade 
substituta. Quer isto dizer o quê? À medida que em termos de qualidade de 
saúde é possível, por exemplo, uma pessoa que teve um enfarte do miocárdio 
e sobreviveu ao enfarte é natural que ela sobreviva com uma tendência para 
insuficiência	cardíaca	e	para	outros	aspectos	de	morbilidade	que	se	ela	tives-
se falecido não existiriam. Portanto, haverá maior prevalência de doenças 
com uma gravidade diferente da evolução natural  do que existia anterior-
mente, porque a mortalidade era um facto nesse sentido. E temos também 
uma tendência para que, numa evolução longa das doenças crónicas, este-
jamos sujeitos a que elas sofram agudizações com alguma periodicidade, de 
acordo com o acompanhamento que delas se faça. Isso muitas vezes, consti-
tui o motivo de internamentos nos hospitais de agudos e de acompanhamen-
tos em cuidados continuados, internamentos e reinternamentos, cujo acom-
panhamento temos de olhar um bocadinho melhor e rever como podemos 
evitar esses reingressos. E depois as doenças agudas surgem sempre, basta 
estarmos vivos e haver infecções e haver possibilidade de alguma prevenção 
e, portanto, não deixam de ser situações que vão destabilizar aquela fragili-
dade que exista, aquela diminuição de reserva funcional e que constitui risco 
para a vida das pessoas. 

 a particularidade da manifestação de doença das pessoas idosas que 
têm	a	ver	com	o	que	a	Professora	Constança	já	referiu	que	é	a	sub-notifica-
ção, ou seja, as pessoas consideram que é próprio da idade situações que são 
próprias de doença e nesta confusão, por iliteracia não nos vão dizendo o que 
lhes	acontece	espontaneamente	e	isso	é	uma	pena.	Nós,	como	profissionais	é	
que temos de ir à procura, na minha opinião, do que sabemos que é próprio 
lá estar, que não é a saúde própria do envelhecimento, é doença e tentar-
mos mais cedo estar a par do que se passa. as formas de manifestação nem 
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sempre são as próprias do adulto e por isso é bom ensinar Geriatria, seja ou 
não especialidade, eu não advogo a necessidade da especialidade e hoje em 
dia ensino Geriatria, como o Sr. Professor caldas de almeida aqui presente, 
integrado na Medicina Interna da Faculdade de ciências Médicas, portanto 
não é indispensável, é preciso é que a competência surja. 

 os síndromas geriátricos são situações de manifestações próprias nas 
pessoas de idade, que podem ter causas diversas, mas que são muito preva-
lentes e que vale a pena saber que existem e na sua presença ir à procura da 
causa, minorar os efeitos e evitar que a causa se repita. É importantíssimo 
perceber que os sintomas nesta faixa etária são muito relevantes, não só 
pela qualidade de vida, como porque nos sinalizam situações que temos de 
dominar.

	 A	 iatrogenia	 significa	que	na	 intervenção	médica	 e	assistencial	po-
demos, pela poli-medicação ou por outros aspectos de intervenção, se não 
estivermos atentos à multiplicidade de situações presentes, ao mexermos  
numas interferimos noutras e isso é um risco a que temos de estar atentos, 
é	o	paradigma	da	função.	Portanto,	a	funcionalidade,	a	auto-suficiência	das	
pessoas é, de facto, o que mais as preocupa e que nos deve preocupar na pre-
sença de uma doença crónica que não é curável é compensável e que pode ou 
não	perturbar	a	auto-suficiência	das	pessoas.	Portanto,	os	síndromas	geriá-
tricos são entidades muito próprias e que têm manifestações cuja presença 
devíamos detectar à partida, principalmente em situações de agudização da 
saúde destas pessoas.

	 Passando	à	noção	de	auto-suficiência,	é	um	conceito	que	não	é	usado	
numa palavra como tal, mesmo em palavra-chave de literatura internacio-
nal Self Suficients por exemplo. Eu entro mais nela para mim nos meus 
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pensamentos, porque faz-me ter a noção da distinção entre independência 
e autonomia. Portanto, toca aspectos que nos levam a pensar na aquisição 
quando	se	atinge	a	auto-suficiência	em	criança,	em	adulto/jovem	e	de	hoje	
em	dia	algumas	auto-suficiências	que	nós	no	nosso	modo	de	educar,	quase	
deixamos que a Educação esteja mais implícita e ela tem de ser explicitada. 
alguns aspectos dos nossos jovens que não estão a aparecer, nomeadamente, 
eu estou muito sensível, por exemplo, à noção da arrumação, acho que as 
pessoas estão desorganizadas e faz falta para a vida e até para o estado men-
tal ao longo da vida e no futuro. Portanto a sua manutenção e recuperação 
são aspectos que nos preocupam mais quando a pessoa vai sendo mais velha.

 Queria aqui na assistência ver se sentem a distinção entre capacidade 
e desempenho. Sentem ou não sentem? Isto para mim não é só semântica tal 
como	para	as	pessoas	da	fisioterapia	que	nitidamente	são	 formadas	neste	
contexto. a capacidade é a potencialidade da pessoa fazer as suas coisas, 
digamos assim. Mas o desempenho é fazê-las em situação e com sentido, é 
feito porque é preciso, porque faz sentido, porque a pessoa vai-se vestir por-
que está na altura de se vestir, acabou de se lavar, está em sua casa, com as 
suas roupas no seu armário, portanto o desempenho é o que nos interessa 
na vivência das pessoas. É o que faz sentido para elas e muitas vezes pode 
haver inquirições sobre capacidade ou avaliações de testes de função, sendo 
desenquadrados do desempenho e que nos podem dar uma noção mais pejo-
rativa do estado das pessoas. Eu penso que nos devemos ocupar mais com o 
desempenho, até na reabilitação. 

	 A	caracterização	e	classificação	são	aspectos	a	que	eu	me	tenho	dedi-
cado bastante e hoje em dia muita gente domina, felizmente. Também do-
mino, mas mais na teoria, embora tenha feito muitos estudos e o modo de 
inquirição	e	de	classificação	está	na	Rede	Nacional	de	Cuidados	Continuados	
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com uma compilação do instrumento que eu compilei nesse sentido e tenho 
muito gosto em ter contribuído para isso. claramente a dicotomização exis-
te,	porque	é	separável,	é	favorável	e	desfavorável	quanto	à	auto-suficiência	
das pessoas e autonomização quer, no fundo, dizer o quê - é uma palavra que 
eu	gosto	de	usar	-	se	a	pessoa	é	dependente	nas	classificações,	ou	seja,	se	
depende de terceiros em pelo menos uma tarefa das AVD’s, como é que nós 
podemos torná-la capaz de se bastar a si própria, nem que seja com ajudas 
técnicas, com adaptações ambientais ou com uma reabilitação que a torne 
independente mesmo. Se eu inquirir apenas se faz sozinha as tarefas, se 
deixar ou se eu já puder preocupar-me com os que ainda são independen-
tes e que o mantenham, eu gostaria de começar a pensar na duração das 
tarefas, se elas começam a ser mais longas. Deste modo, ao fazer a mesma 
coisa,	se	a	pessoa	começa	a	notar	que	leva	mais	tempo,	se	me	notifica	difi-
culdade quando estou a inquirir e, para isso, eu tenho de inquirir mesmo 
sem a pessoa me estar a contar uma história clínica. Se a pessoa se queixa 
de alguma fadiga e se começou por exemplo a fazer menos tarefas que eram 
diárias. Por exemplo, uma pessoa que começou a optar por tomar banho dia 
sim dia não, para não ter que vestir mais que uma peça de roupa, em vez da 
camisa e da camisola, etc, são sinais muito claros que a independência está 
a resvalar. E podemos avançar cedo se tivermos esta detecção e contribuir 
para a manutenção de capacidades de uma maneira que é muito concreta. 
E os condicionantes potenciais ainda poderão ser, por exemplo, a sensação 
de insegurança, que acho que é muito manifesto, por exemplo, no medo de 
cair. Quem já caiu alguma vez tem muita tendência de voltar a cair, o que 
condiciona muitos aspectos da vivência sendo a pessoa ainda independente. 
A	autonomia	será	a	definição	da	pessoa	que	é	capaz	de	se	bastar	a	si	própria	
usando meios de apoio ou ajudas técnicas. Portanto, aquilo que se pode com-
prar no supermercado ou aquilo que pode ser uma ajuda técnica formal são 
aspectos diferentes e acho que, a bem da autonomização das pessoas, por vá-
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rios motivos até de custos e auto-estima, acho que valeria a pena pensar um 
bocadinho nisto. E depois considerar se, de facto, quando as pessoas estão a 
usar meios de apoio, eles são necessários, com que regularidade são usados 
e se são bem manuseados, sem ensinamento e se há monitorização neste 
sentido.

 Para a parte da avaliação e acompanhamento eu trazia aqui a noção 
de necessidade de detecção de situações que não estão destapadas porque as 
pessoas não as reportam, nós temos de inventar, além do nosso trabalho já 
grande, ir à procura, para além da história clínica habitual, encontrar estes 
dados, porque estão lá. 

 Então a avaliação e o acompanhamento vai ao encontro de quê? Tipos 
de	assistência,	preparação	dos	profissionais,	a	noção	de	voluntariado.	Nós	
temos pouca cultura de voluntariado. No entanto, para os mais novos e para 
outros, o voluntariado pode fazer a diferença no currículo das pessoas. Dá-
-lhes uma perspectiva de pessoa que a distingue das outras e, hoje em dia, 
espero que passe a ser menos distintiva. Para mim seria uma mais-valia de 
admissibilidade, de emprego, se essa pessoa tiver essa noção de cidadania e 
perspectiva de vida. Na avaliação e acompanhamento, a nível individual po-
demos, ao fazer a avaliação psico-social, parametrizar os parâmetros. aqui 
a	dicotomia	que	eu	uso	tem	4	níveis:	dois	desfavoráveis	e	dois	favoráveis.	É	
possível,	se	fizermos	um	diagrama	polar,	mapear	como	se	fosse	um	electro-
cardiograma do estado da pessoa num determinado momento e ao reavaliar 
o estado ser revisto à posteriori. 

 as conclusões são que nos países desenvolvidos a maior parte das pes-
soas provavelmente terá vidas muito longas, a maioria dos indivíduos idosos 
terá deterioração física atingida em idade avançada sem grande incapacida-
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de. aquela noção de haver mais doença crónica passa um bocadinho por um 
aspecto que eu acho que é interessante e que este estudo me deu na leitura 
essa	noção:	haverá	maior	duração	da	doença	crónica	também	porque	ela	é	
diagnosticada mais cedo e numa fase ainda mais compensável. Portanto, as 
pessoas saberão durante mais tempo que têm a doença, poderão deixá-la 
melhor compensada durante mais tempo e daí esta noção da incapacidade 
poder ser menor.

	 Há	novos	desafios.	Acho	que	devemos	e	podemos	aliar	ao	envelheci-
mento	demográfico	que	atingirá	a	maioria	das	pessoas,	uma	longevidade	de	
qualidade adequada previsível, controlada e cuja ocupação/preocupação na 
vertente assistencial tenha a sua maior propensão ligada a componentes 
positivos da vivência. 

 Muito obrigada.
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Muito bom dia a todos. 

 Eu começaria naturalmente por agradecer à comissão organizadora 
e ao Professor Leuschner por me ter convidado para participar e estar aqui 
hoje convosco.

	 Depois	de	tudo	o	que	já	ouvimos,	fi	ca	difícil	trazer	qualquer	coisa	as-
sim mais interessante e emocionante. aquilo que pensei, foi partilhar con-
vosco	a	história	de	uma	pessoa	idosa	em	Portugal	e	refl	ectir	um	bocadinho	
sobre	as	oportunidades	que	ela	teve	ou	não	teve	e	que	desafi	os	é	que	isso	nos	
pode	colocar	a	nós	indivíduos	profi	ssionais	de	saúde,	cidadãos	que,	como	já	
foi dito, estamos continuamente a envelhecer.

 começaria só por enquadrar aquilo que é um conceito proposto pela 
Organização	Mundial	de	Saúde	do	que	signifi	ca	o	envelhecimento	activo	e,	
portanto, quais são as oportunidades, não só a partir dos 65 anos, mas ao 
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longo de todo o ciclo de vida que podem promover o bem-estar físico, social e 
emocional com o objectivo de, por um lado, prolongar a esperança média de 
vida, e por outro, igualmente ou mais importante, de promover a qualidade 
de vida em todas as fases deste ciclo de vida.

	 Trago-vos	a	história	de	uma	menina	que	nasceu	em	1930,	portanto	já	
lá	vão	alguns	anos,	numa	aldeia	do	Ribatejo,	perto	do	Cartaxo.	É	a	filha	mais	
nova de um casal com mais três irmãos mais velhos, todos rapazes, e que por 
circunstâncias na altura comuns, e penso que numa aldeia do Ribatejo como 
em variadíssimos outros locais do nosso País não havia a possibilidade da 
família a poder sustentar e, portanto, foi enviada para uma casa que procu-
rava uma pessoa para servir, sendo enviada para a casa de uma família que 
vivia em Lisboa mas que passava grandes temporadas numa aldeia perto 
e, portanto, havia ainda a possibilidade de haver algum contacto com a sua 
família. 

 Quando olhamos só para esta introdução da vida desta rapariga e 
quando estamos de fora pensamos que, na realidade, falhou e quando pen-
samos que as oportunidades devem fazer parte da nossa vida desde que nas-
cemos e não só apenas numa fase mais para a frente da vida, se calhar a 
esta criança faltou tempo para brincar, faltou tempo para ser criança, faltou 
tempo	para	aprender,	para	diversificar	as	suas	aprendizagens.	No	entanto,	
e na perspectiva da própria e face ao contexto de onde ela vinha - e isto é 
visto hoje -, esta oportunidade que teve foi uma oportunidade para ela de ter 
mais carinho, de ter sempre comida e de ter sempre uma refeição, não ter 
de se preocupar se tinha jantar ou não e de ter trabalho, que era nesta fase 
(1940)	muito	 valorizado	porque	não	havia	 assim	 tanto.	Mas	 se	 olhar	 isto	
com	os	meus	olhos	de	fisioterapeuta	e	se	eu	pensar	que	a	condição	física	-	e	
não só física - que o envelhecimento requer, começo logo a pensar que não 
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houve ao longo do ciclo de vida e nesta primeira fase da vida desta jovem, 
todas as boas oportunidades para que houvesse um bom desenvolvimento 
psico-motor. Porquê? Se eu olhar para o corpo desta criança, muito provavel-
mente e numa idade precoce ela foi sujeita a um stress desnecessário. Se eu 
pensar nos músculos, nas articulações, em todas as estruturas e na consequ-
ência que isso pode ter no movimento. E, portanto, na vida desta jovem isso 
foi uma oportunidade eventualmente que, comparada com, graças a Deus, 
a maioria dos jovens de hoje, isso já não acontece. ora bem, o que é que foi 
então acontecendo na vida dela? Ela serviu três gerações nesta família, ser-
viu	os	avós,	os	filhos	e	os	netos.	Nunca	teve	ao	longo	da	sua	vida	e	enquanto	
trabalhou	nesta	casa	nem	fins-de-semana	nem	feriados.	Isso	era	um	conceito	
que, até hoje, para ela, lhe é desconhecido e que ela não valoriza. Mas o facto 
é que não houve aqui necessariamente quebras. Tomou conta, no fundo, das 
pessoas que a contrataram e tomou conta da velhice dessas pessoas, tomou 
conta	da	velhice	dos	filhos	e	reparem	que	uma	das	filhas	viveu	até	aos	100	
anos.	Essa	filha	já	era	adulta	quando	ela	foi	lá	para	casa.	E	quando	nós	olha-
mos para os determinantes descritos na literatura para o envelhecimento 
activo pensamos, como já foi dito aqui hoje, em determinantes de nível pes-
soal, social, comportamental, económico, ao nível do meio físico e do contexto 
onde as pessoas se inserem e de saúde e de serviços sociais. Por um lado, 
para esta jovem e esta senhora houve algumas oportunidades que, aos olhos 
de hoje, ela não teve, mas por outro lado, o estilo de vida que teve e o estilo 
de vida que foi tendo permitiu ter, por exemplo, acesso a serviços de saúde 
que, de outra forma, ela não teria tido.

	 Na	perspectiva	da	fisioterapia,	o	envelhecimento	activo	começa	natu-
ralmente	no	fim	do	crescimento	–	eu	também	costumo	dizer	isto	aos	meus	
estudantes	 de	fisioterapia,	 quando	 eles	 estão	 com	ar	muito	 sobranceiro	 a	
pensar que quando falamos de envelhecimento e de pessoas mais velhas es-
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tamos a falar dos avós e dos bisavós deles – eu começo logo por esclarecer que 
não, que vamos estar a falar é deles próprios. Portanto, o envelhecimento 
não começa lá ao fundo, começa agora e é nesta altura que temos de pensar 
no assunto. Por exemplo, nós sabemos que ao nível muscular as grandes al-
terações	começam	no	princípio	da	3ª	década	de	vida,	ou	seja	aos	20	e	poucos	
anos. E isto quer dizer que temos que olhar, como a Professora Maria amá-
lia já referiu, para o desuso como um dos factores que está aqui a interferir 
grandemente, porque nós também sabemos que o envelhecimento, ou seja, 
esta alteração das estruturas musculares pode ser contrariada com a sua 
actividade e com o seu activamento em actividades diversas, nomeadamente 
na prática sistemática e regular da actividade física. Mas também sabemos 
que é necessário, que é fundamental um equilíbrio entre a actividade física 
e o descanso e eventualmente quando pensamos na vida que esta senhora 
teve,	não	havendo	fins-de-semana,	não	havendo	feriados,	trabalhando	desde	
que acordava mais ou menos até que se deitava, este equilíbrio também não 
foi muito feliz. Portanto, não houve aqui um período em que era possível, 
mesmo	pensando	exclusivamente	na	fisiologia,	haver	o	restauro	das	capaci-
dades das estruturas do corpo. 

	 Quando	aquela	 senhora	 com	100	anos	de	quem	ela	 tratava	 faleceu	
esta senhora voltou à aldeia de origem e onde tinha também, com a ajuda 
da família onde tinha servido, construído lá uma casa sua. Portanto, nessa 
altura tinha 65 anos e ela recomeçou nessa altura a estabelecer uma rede 
social ou a reactivar uma rede social, porque entretanto tinha estado fora, 
embora tivesse sempre voltado, tinha estado fora muito tempo. E, portanto, 
foi estabelecendo relações através das vizinhas, através de familiares sobri-
nhos, etc. Entretanto a sua família de origem, os irmãos mais velhos, tinham 
falecido, e foi paralelamente também mantendo uma relação com esta famí-
lia para quem serviu durante todos estes anos. Só que na realidade nesta 
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altura, aos 65 anos dela, começam-se a fazer sentir as oportunidades que 
ela não teve e, portanto, começa a haver uma maior fragilidade do organis-
mo, uma maior cedência e uma menor capacidade de reagir a estímulos do 
contexto onde ela vive. Isto quer dizer, por exemplo, que ela pouco depois de 
ter voltado a morar sozinha, caiu no seu quintal, fez uma fractura de colo de 
fémur, foi submetida a uma cirurgia, tendo sido colocada uma prótese total 
da anca. como aliás já foi mencionado pela Professora Maria amália, é um 
dos síndromes que nós conhecemos hoje em dia na população idosa. além 
disso, também tem diagnosticadas, tanto no joelho esquerdo como no joelho 
direito, a situação de artrose, portanto da degeneração da articulação, que 
provoca dor e que provoca alguns níveis consideráveis de incapacidade a 
esta senhora. Também tem diagnosticada uma hipertensão arterial elevada 
e uma diabetes tipo 2, que vai sendo controlada e medicada pelo Médico de 
Família. Eu penso que a história desta senhora e apesar de ser uma senho-
ra, eu não a escolhi por ela ser particularmente diferente, ela faz parte de 
um dos trabalhos que estamos a realizar na escola onde eu trabalho, não 
porque ela é muito diferente das outras, mas exactamente porque ela é, mais 
ou menos, semelhante às outras. como foi dito, nós somos todos diferentes, 
a diversidade é a nossa maior riqueza, mas é certo que também temos algu-
mas	coisas	em	comum	e	alguns	perfis	podem	ser	estabelecidos.	E	um	quadro	
destes	numa	situação	de	uma	pessoa	idosa	com	65,	70	ou	75	anos	não	é	parti-
cularmente fora do comum e é provavelmente muito familiar para todos vós.

 Quando pensamos em tudo isto, começamos logo a pensar nas oportu-
nidades que se perderam ao longo desta vida que se tivessem sido trabalha-
das de outra forma poderíamos agora ter uma situação de melhor qualidade 
de vida, tanto quanto ela é proporcionada pela própria. o que é que não foi 
particularmente trabalhado? Não foi trabalhada a condição física. E quan-
do falo em condição física estou a pensar não necessariamente na força do 

V PAINEL - A REPERCUSSÃO DO ENVELHECIMENTO NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAúDE

INTERVENÇÃO - PROF.ª MADALENA GOMES DA SILVA



1º Congresso do grupo MiseriCórdias saúde 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

309

músculo mas na sua potência, ou seja, na capacidade de realizar uma deter-
minada	actividade	num	determinado	contexto	com	uma	determinada	eficá-
cia. como há pouco se falou, estou a pensar na diferença entre capacidade e 
desempenho. Não é importante eu ser capaz de mexer a perna. É importante 
que eu seja capaz de me levantar da cadeira a tempo de chegar à casa-de-
-banho, é para isso que eu preciso da força da perna. Não preciso da força da 
perna só para a mexer para cima e para baixo. o mesmo se passa também - e 
foi eventualmente uma oportunidade perdida - com o trabalho que tem de 
ser feito ao nível do nosso equilíbrio que é um conceito complexo, que envolve 
várias coisas dentro não só do sistema músculo-esquelético, como também do 
sistema vestibular e dos órgãos da nossa sensibilidade auditiva, visual, etc., 
também aspectos da coordenação motora e aspectos da tolerância ao esforço. 
Isto são características que todos temos, que utilizamos no nosso dia-a-dia, 
mas que não podem ser esquecidas e que têm que ser consciencializadas. 
Portanto, temos que as trabalhar ao longo da vida, para que quando a nossa 
maior vulnerabilidade começar estarmos preparados para ela. Também ao 
longo desta vida não foram necessariamente trabalhadas as redes sociais. o 
ser humano é um ser social. Nós não vivemos isolados, nós vivemos em socie-
dade e o estabelecimento de redes sociais são fundamentais para a promoção 
do envelhecimento saudável. Não só pelas questões, como já foram também 
referidas, da necessidade e da importância da autonomia, da independência, 
etc., mas também pela entreajuda que pode existir neste tipo de contextos. 

 Um outro aspecto muito importante, tem a ver com as nossas crenças, 
aquilo em que acreditamos. Da minha experiência, a maioria das pessoas 
idosas com quem eu trabalho acredita que ser idoso é estar doente e, por-
tanto,	uma	expressão	que	ouço	com	muita	frequência	é	dizer:	“Ah	menina,	
deixe estar, não faz mal, isto é mesmo assim. É suposto ser assim. É suposto 
ficarmos	doentes.	É	porque	eu	já	estou	velha.”	Mas	não	é	suposto	e	é	muito	
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importante numa fase anterior podermos ir trabalhando. Não é a minha 
área	de	todo,	não	o	sei	fazer,	há	pessoas	profissionalmente	muito	mais	espe-
cializadas nisso, mas é uma coisa que nós sentimos. Por exemplo, na prática 
da	actividade	física	das	pessoas	idosas	ouvimos	dizer:	“isso	não	é	para	mim,	
isso é para as pessoas novas”. Isto eventualmente faz parte da nossa cultu-
ra, mas é um aspecto ao qual poderemos dar mais atenção especialmente 
na educação das gerações futuras, mas não esquecer aqueles que hoje são 
idosos.

 Por último, também, os níveis de literacia da população idosa por-
tuguesa	hoje	são	eventualmente	um	dos	grandes	factores	que	influenciam	
a sua capacidade de envelhecer mais activamente. a nossa capacidade de 
aprender altera-se mas não se perde e, portanto, a literacia não diz respei-
to exclusivamente a assuntos académicos, diz respeito a aspectos gerais de 
cidadania e de convivência em sociedade e isso pode e deve continuar a ser 
trabalhado.

	 Voltando	 ao	nosso	 caso.	Hoje,	 em	2010,	 esta	 senhora	 tem	80	 anos.	
Esta	senhora	tem	80	anos	e	há	5	anos	foi-lhe	diagnosticada	a	doença	de	Al-
zheimer. Ela vivia na sua casa ainda autonomamente e, há dois anos, deixou 
de ser possível ter alguém, que era na altura uma vizinha que a ajudava a 
tomar a medicação às horas certas. Nessa altura, a família para quem ela 
serviu e a sua família directa optaram, numa decisão conjunta, por colocá-
-la numa instituição onde, na realidade, ela está hoje em dia. Devidamente 
medicada, o ritmo da progressão da doença de alzheimer estabilizou e ela 
perdeu peso, porque era uma pessoa com um índice de massa corporal um 
bocadinho elevado e isso também não ajudava nem às artroses dos joelhos 
nem à sua mobilidade em geral, e ela tem agora um bom Índice de Massa 
Corporal.	No	entanto	-	e	isto,	reparem,	pode	não	ser	a	visão	dos	profissio-
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nais que trabalham na instituição, isto é a visão dela, tanto quanto ela vai 
expressando entre momentos de maior ou menor capacidade cognitiva - ela 
sente que está maioritariamente inactiva durante o dia. Embora faça e te-
nha algumas actividades organizadas na instituição, não pratica actividade 
física de forma regular, o que nos casos com doença mental diagnosticada 
não	é	nada	fácil,	é	um	desafio	extraordinário	para	os	profissionais.	A	insti-
tuição onde ela está diz que não tem possibilidade de, de forma regular, ter 
fisioterapeutas	ou	terapeutas	ocupacionais.	Portanto,	estes	profissionais	vão	
lá, mas vão lá só pontualmente para o utente a, B ou c, que normalmente 
depois contratualizam esses serviços individualmente. Nas palavras dela, 
ela espera todos os dias pelas visitas que são, hoje em dia, aquilo que a move, 
tendo alturas que não reconhece as pessoas que a visitam, mas outras altu-
ras que ainda reconhece.

 Para concluir e olhando para a história desta senhora, eu pergunto 
que	desafios	se	poderão	colocar	a	cada	um	de	nós	individualmente	enquanto	
pessoas relacionadas na área da saúde, tanto na perspectiva das institui-
ções,	como	na	perspectiva	dos	profissionais?	Penso	que	o	grande	desafio	é	
conseguirmos desenvolver a capacidade para criar oportunidades de enve-
lhecer ao longo da vida e conseguirmos pensar que o envelhecimento não 
começa aos 65 anos. 

	 Por	outro	lado,	também,	enquanto	profissionais	de	saúde,	temos	que	
olhar de frente para a promoção da saúde como uma forma de efectivamente 
alterar	um	paradigma	e	sermos	capazes	de,	daqui	a	30	anos,	aqueles	nú-
meros	e	aquelas	pessoas	que	vão	ter	mais	que	65	anos	e	mais	que	80	anos	
tenham outras oportunidades. 
 Naturalmente, também, temos que ser criativos e fomentar a nossa 
capacidade de promover a autonomia e a cidadania desde muito mais cedo 
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nos nossos ciclos de vida. Temos que assumir que as crenças pessoais, pro-
fissionais	 e	 culturais	 relativas	 ao	 envelhecimento	 podem	 ser	 trabalhadas	
na nossa relação com os utentes, mas também aqui os media poderiam ter 
um papel face ao impacto que têm na sociedade actual e também, na minha 
perspectiva	de	fisioterapeuta,	investir	no	movimento	como	um	bem	funda-
mental para promover a saúde. 

 Muito obrigada pela vossa atenção.
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Evolução da Rede de
Cuidados Continuados Integrados

Da esquerda para a direita: Dr. Manuel de Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da 
União das Misericórdias Portuguesas; Dr. Francisco de Araújo, Provedor  da Santa Casa da 
Misericórdia de Arcos de Valdevez; Dr. Caldas de Almeida, Membro do Secretariado Nacional 
da União das Misericórdias Portuguesas e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mora.
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Muito bom dia a todos. 

 Em primeiro lugar, queria agradecer e dar os parabéns à Misericórdia 
de Vila do conde e ao Sr. Provedor pelo aniversário e pela organização de 
tudo o que aqui tem ocorrido. É, de facto, importante, para nós responsá-
veis por Misericórdias, estes momentos em que além de falar da organização 
de serviços, das nossas responsabilidades nos cuidados, se fala sobre estas 
questões do envelhecimento, as questões sobre o que se está a passar hoje em 
dia	cientifi	camente	nesta	área.	

	 O	que	vos	proponho		é	passar	a	refl	exão	que	temos	feito	no	Secretaria-
do Nacional, liderado pelo Dr. Manuel de Lemos sobre o que foi a nossa par-
ticipação	até	agora,	mas	principalmente	o	que	é	que	nós	temos	que	refl	ectir,	
os nossos projectos e estratégias nesta área. 

 É evidente que todos sabemos - e não é demais frisar - que nós Mise-

Intervenção
 Dr. Caldas de Almeida
 Membro do Secretariado Nacional da UMP e
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mora 
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Dr. Caldas de Almeida, Membro do Secretariado Nacional da UMP e
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mora
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ricórdias tivemos um papel importantíssimo no desenvolvimento da Rede. 
Não só tivemos uma participação consagrada através de um acordo que exis-
te	já	desde	2006	entre	a	União	das	Misericórdias	e	o	Ministério	da	Saúde,	
como as Misericórdias individualmente, desde o princípio, que aderiram a 
este projecto. 

 E não temos - nem nós nem o Ministério, nem a população portuguesa 
-, qualquer dúvida de que a Rede não teria existido sem o facto de muitas 
Misericórdias aqui representadas terem corrido riscos na fase inicial, terem 
entrado numa fase de experimentação em que não se sabia sequer que sus-
tentabilidade	 financeira	 é	 que	 iríamos	 ter	 e	 termos	 passado	 por	 períodos	
difíceis,	alguns	com	dificuldades	de	taxas	de	ocupação.	Queria	salientar		que	
a nível da União temos estado a construir gabinetes técnicos para apoiar 
quem trabalha no terreno. Este Gabinete de apoio Técnico tem já um pro-
tocolo com o grupo das feridas e temos estado a trabalhar para que, a nível 
central, possamos ter apoio para quem está nas Misericórdias nesta área 
tão importante  das feridas em doentes em cuidados continuados. Também 
na área do controlo de infecção temos um grupo a trabalhar na comissão 
central de controlo de Infecção, produzimos um Manual de comissão de 
controlo de Infecção para ser usado por todas as unidades e temos já em 
fase	final,	a	primeira	parte	da	gestão	documental	da	área	da	Qualidade	em	
cuidados continuados.

 Temos um ambicioso  programa de formação que comtempla o alarga-
mento e desenvolvimento de novos projectos de formação já em preparação, 
inclusive para algumas áreas especializadas, como seja a área dos Paliativos 
e a área das Demências.

 a  nível de aquisições temos tentado fazer alguns acordos que possam 
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facilitar	e	principalmente	dar	maior	eficiência	à	aquisição	das	Misericórdias,	
nomeadamente na área dos Gases Medicinais e, dentro em pouco, na área 
da Farmácia, através de um regime de excepção  que conseguimos  com o 
Infarmed. 

 Neste momento estão implementadas em Portugal 7 experiências pi-
loto na área da acreditação com o consórcio brasileiro da acreditação que 
trabalha com a Joint Comission. Portanto é algo que só nós Misericórdias 
estamos a fazer em Portugal e penso que nos vai colocar numa posição muito 
clara de liderança nesta área a nível nacional, para além de todos os even-
tos, congressos e jornadas que temos feito. Tivemos também a constituição 
de uma task force para ajudar as Misericórdias a concorrer ao Modelar e re-
centemente aderimos a um projecto europeu que nos vai permitir partilhar 
experiências com outras unidades a nível europeu na área de utilização de 
sistemas de informação para apoio a pessoas com dependência. 

 Isto tudo para dizer que nós Misericórdias, de facto, neste momento, 
temos um grupo técnico, temos consistência naquilo que fazemos, para além 
de	todo	este	caminho	que	fizemos	nestes	três	anos	da	prestação	de	cuidados	
directamente. 

	 E	há	alguns	assuntos	sobre	os	quais	já	temos	matéria	para	reflectir,	
que	eu	gostaria	hoje,	como	disse	há	pouco,	de	reflectir	com	a	presença	da	
Dra. Inês Guerreiro. Uma delas tem a ver com a complexidade das patolo-
gias. Não podemos continuar a ser pagos só pelos dias que as pessoas estão 
nas nossas unidades, porque todos sabemos por experiência que há doentes 
que	 têm	patologias	 específicas,	 que	 têm	patologias	mais	 complexas	 e	 que	
fogem claramente à média de preços que nos pagam hoje em dia. Também 
os sistemas de informação, os sistemas de referenciação, continuam a ter 
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que ser trabalhados, para não falar da questão da Saúde Mental e, princi-
palmente, na questão da demência, que sobrecarrega as nossas unidades 
pelas	necessidades	específicas	que	têm.	Todos	temos	a	experiência	do	tem-
po que perdemos ou que perdem os nossos técnicos para pôr informação na 
plataforma. Informação essa que nos continua a ser negada, ou seja, nós 
temos imenso trabalho a preencher dados, temos imenso trabalho a meter 
dados num sistema que depois não nos dá informação para a gestão e que 
era fundamental que nos fosse disponibilizada. É evidente que do ponto de 
vista	financeiro	há	unidades	e	principalmente	há	regiões	do	País	onde	estes	
processos muito burocratizados acabam por levar a atrasos nos encaminha-
mentos dos utentes e acabam por causar problemas graves na questão do 
atingimento	das	taxas	de	ocupação	e	dos	tais	85%	e	todos	sabemos	como	isso	
é	importante	para	a	viabilidade	financeira	das	nossas	unidades.

 outra coisa importantíssima, e que quem está a trabalhar já está a 
sentir e que quem entrou agora com o Modelar 1 e 2 vai sentir também, é  
a questão do cálculo dos valores não ter em conta as amortizações, não ter 
em	conta	os	custos	financeiros	decorrentes	dos	empréstimos	contraídos.	De	
facto,	é	evidente	que	quem	vai	entrar	agora	é	financiado	pelo	Modelar,	mas	
quem	tem	projecto	sabe	claramente	que	o	Modelar	não	paga	nem	de	perto	30	
ou	40%	de	despesa	da	instalação	da	unidade	e	as	Misericórdias	ou	unidades	
que	têm	que	ir	buscar	à	banca	os	recursos	financeiros,	vão	ter	que	os	pagar,	
vão	ter	que	os	amortizar,	vão	ter	que	pagar	os	juros	financeiros	e	isso	não	é	
contemplado no cálculo dos custos. 

 a questão da dimensão é também importante, mas esta questão das 
exigências crescentes é algo que não podemos tolerar. Temos um contrato, 
temos acordos com a Unidade de Missão e sistematicamente recebemos di-
rectivas que obrigam a fazer mais registos. a última directiva já incluiu que 
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vamos ter que fazer neuro-estimulação em doentes com demência, ou seja, 
vamos sempre aumentando as nossas responsabilidades sem que haja um 
aumento	consequente	dos	nossos	acordos	e	 isso	é	algo	que	tem	de	ser	fir-
memente denunciado. É evidente que queremos melhorar a nossa prática, 
mas	quando	há	aumentos	de	custos	isto	tem	de	se	reflectir	em	aumentos	de	
preços também. 

 a questão dos atrasos de pagamentos,  particularmente nalgumas re-
giões	do	País,	estão	a	trazer	graves	dificuldades	para	muitas	Misericórdias.	
Esta questão também da crise económica, de que já aqui hoje se falou, e do 
impacto que ela vai ter nas Misericórdias.

  Gostaria de começar a pensar um bocadinho na nossa prestação futu-
ra. Há áreas novas que se abrem nos cuidados continuados e principalmen-
te áreas que existem nos cuidados continuados, que só poderão ter uma ex-
pressão real se decididamente o Ministério e o Governo perceberem que têm 
que as entregar à sociedade civil e maioritariamente às Misericórdias. Estou 
a falar principalmente dos centros de Dia e dos apoios Domiciliários. É ine-
gável que a discussão do Governo - eu ainda esta semana tive uma reunião 
no	Ministério	em	que	afirmaram	que	a	capacidade	instalada	dos	centros	de	
saúde permitia fazer apoio domiciliário em cuidados continuados em todo o 
País e todos nós que estamos na realidade, todos nós que estamos nos conce-
lhos, sabemos que isto não é verdade e não será verdade nos próximos anos, 
antes pelo contrário, os centros de saúde cada vez têm menos capacidade ins-
talada e, portanto, o Governo e o Ministério da Saúde têm que perceber que 
se querem ter apoio domiciliário de cuidados continuados, se querem dizer 
que os cuidados continuados não são só camas como eles dizem, então tem 
que ser connosco que eles têm de contratualizar. Se não formos nós a fazer, 
Portugal não vai ter apoio domiciliário de cuidados continuados. E isto é 
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algo importante. os cuidados continuados, de facto, necessitam de ter uma 
rede de apoio domiciliário, essa rede tem de ter uma cobertura nacional, tem 
que ter resposta local, tem que ter articulação inter-institucional e que tem 
de ter um desempenho interdisciplinar. E quem pode fazer isto em Portugal, 
neste momento, são as Misericórdias, maioritariamente, e é preciso que isto 
seja claro.

 Um outro problema ao qual vamos ter de dar resposta é a questão das 
demências. Falou-se na mesa anterior desta questão, falou-se das competên-
cias que vamos ter que adquirir para dar resposta a estas demências. Mas 
de facto, todos nós sabemos que já damos resposta às demências. Podemos 
não dar a resposta mais adequada, podemos não ser pagos para a dar, mas, 
de facto, damos. Temos muita gente com demência nos nossos lares, temos 
muita gente com demência nas nossas unidades de cuidados continuados e 
é preciso perceber que os cuidados continuados são uma porta de entrada 
para pessoas com demência. Pessoas que já tinham demência e tiveram um 
aVc e a família nem sequer sabia que eles tinham uma demência ou pes-
soas	que	com	o	AVC	ficaram	com	uma	demência,	com	a	doença	nova	ficam	
com uma demência. o facto é que esta é a nossa realidade do dia-a-dia e os 
cuidados continuados têm que começar a preparar-se para ter uma área 
de demências dentro da Rede de cuidados continuados e dentro dos nossos 
Lares de Terceira Idade. Isto é algo que vai obrigar a ter novos custos, a ter 
novas adaptações do ambiente, como se disse também na mesa anterior, e a 
ter	formação	de	profissionais	e	de	cuidadores.	É	algo	que	acho	que	vai	fazer	
parte da nossa prestação de cuidados e o Governo, a Dra. Inês Guerreiro, a 
Sra. Ministra da Saúde, vão ter que abrir conversações  connosco nessa área. 

 Tivemos uma reunião esta semana no Ministério e a União das Mi-
sericórdias vai ser representada num grupo de trabalho que o Ministério 
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vai fazer para abordar esta questão, porque o serviço de apoio Domicili-
ário a uma pessoa com demência não é a mesma coisa que um serviço de 
apoio Domiciliário a uma pessoa que está bem cognitivamente. Para já, pe-
las questões de segurança, pelas questões de vigilância, pelas questões de 
neuro-estimulação que obriga. a questão dos centros de Dia, que é uma 
resposta com enorme potencial, permite fazer apoio a famílias a preços bas-
tante	mais	acessíveis	e	a	custos	mais	acessíveis	e,	finalmente,	as	unidades	
de Internamento. Para que possamos ter dentro da nossa Rede de cuidados 
Continuados	apoio	domiciliário	a	demência	implica:	que	tenhamos	capacida-
de de adaptar a casa para ter uma pessoa com demência, ter capacidade de 
utilizar os recursos de inovação na questão da segurança e da vigilância no 
controlo das pessoas com demência em casa. Teremos também que apostar 
muito na competência dos cuidadores. É evidente que as pessoas que forem 
a casa de doentes prestar cuidados a pessoas que têm demência têm que 
ter	 formação	para	prestar	 esses	 cuidados.	E,	finalmente,	 é	 compreensível	
que isto vai ter custos e, portanto, se quiserem contratar connosco este tipo 
de cuidados é evidente que temos de negociar e temos também aqui que ter 
sustentabilidade naquilo que vamos fazer. 

 a resposta dos centros de Dia, de que falei há pouco, internacional-
mente tem sido uma resposta com imenso interesse. o centro de Dia deve-
rá ter um horário alargado. Para que a família possa ter uma pessoa com 
demência em casa e possa trabalhar é necessário que o centro de Dia não 
trabalhe	das	9	às	17,	tem	que	trabalhar	das	9	às	20,	para	as	pessoas	pode-
rem estar tranquilamente no seu local de trabalho. Portanto, logo à partida, 
é uma resposta com grande potencial, que tem que ter um horário alargado, 
ter técnicos com capacidade para fazer neuro-estimulação, um espaço e um 
ambiente especializado. o espaço e o ambiente onde se trabalha com pessoas 
com demência não é um espaço e um ambiente de um centro de Dia normal. 
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Portanto, mais uma vez temos a questão da adaptação destes espaços, da 
formação destas pessoas.

 Falou-se no painel anterior, da questão dos estudos estatísticos re-
centes sobre a questão do envelhecimento e a questão da qualidade de vida. 
Há algo que os estudos recentes apontam claramente em relação à demência 
que	são	os	seus	efeitos	secundários:	a	agitação	e	a	agressividade.	Estas	alte-
rações comportamentais que os doentes com demência têm, são muito mais 
controladas por cuidadores com formação do que por fármacos. Isto está pro-
vado neste momento. ou seja, para que um demente tenha o seu percurso de 
demência sem estar agitado, com uma boa qualidade de vida, sem ter perí-
odos de agressividade, sem ter alucinações, é muito mais importante que as 
pessoas que estão com eles, a família, os cuidadores, saibam estar com eles e 
saibam evitar essas alterações. 

 Finalmente, as unidades de Internamento. Gostava de separar aqui 
duas áreas de unidades de Internamento. De certeza mais tarde ou mais 
cedo a Rede de cuidados continuados vai dizer que vai querer unidades 
de Internamento para demência e é preciso compreendermos que as uni-
dades de Internamento para demência exigem uma especialização. Não vai 
ser possível termos em todos os locais unidades especializadas diferenciadas 
de internamento para demência. E eu distinguiria aqui duas áreas que são 
as unidades de Internamento para fase 1 e 2, ou seja, unidades de Interna-
mento para pessoas que estão em sua casa mas têm uma agitação, a família 
entrou em exaustão, pessoas que precisam de fazer uma avaliação da sua 
demência ou de acertar a sua medicação, portanto são internamentos de 
semanas ou, no máximo, de um mês ou dois para as pessoas voltarem para 
casa. São unidades altamente especializadas que têm de ter neuro-psicólo-
gos, terapeutas ocupacionais, que saibam fazer essa neuro-especialização. 
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Essa neuro-reabilitação, têm que ter um neurologista e provavelmente um 
médico de clínica Geral ou de Medicina Interna, mas que saiba trabalhar 
com esta área. Portanto, compreendemos que não é preciso ter uma uni-
dade destas em todo o País, mas é preciso em todo o País ter acesso a uma 
unidade destas. ou seja, para que nas Misericórdias possamos ter centros 
de	Dia	e	apoios	domiciliários	para	pessoas	com	demência	que	resolvem	90%	
dos	casos,	nos	10%	em	que	não	conseguimos	ter	unidades	tem	de	haver	uma	
Instituição para onde estas pessoas vão. o que nós na União defendemos, 
neste	momento,	é	que	estamos	prontos	-	já	definimos	até	o	conceito	de	ar-
quitectura. o Dr. Manuel de Lemos tem um projecto-base que permitirá ao 
Ministério, se o quiser aproveitar, saber o que é um projecto de arquitectura 
para uma unidade com demências, temos preparado o que é o conceito opera-
cional, ou seja, quais são os recursos humanos, que tipo de operação é que se 
faz numa unidade destas. Portanto, o Ministério se quiser falar connosco te-
mos isto tudo preparado. E o que defendemos é que haja uma unidade destas 
com uma lógica nacional para que todas as Misericórdias possam recorrer a 
elas. 

 É evidente que depois há uma outra necessidade de internamento nas 
demências que não tem nada a ver com isto que é para a fase 3. E a neces-
sidade de internamento na fase 3 já não tem muito a ver com as demências, 
mas sim com o acompanhamento terminal das pessoas com demência. Já 
são pessoas que não fogem, não deambulam, portanto aquelas questões da 
segurança, da neuro-estimulação, já não são necessárias - eu até acredito 
que a maioria destas pessoas pode estar em casa se nós tivermos, de facto, 
serviços de apoio domiciliário de cuidados continuados com recursos - ou 
poderão estar nalgumas das nossas unidades de longa duração se tiverem 
algumas pequenas adaptações. Portanto, basicamente estamos a falar aqui 
de	formação	médica,	como	se	disse	há	pouco,	dos	cuidados	com	profissionais,	
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mas muito também das competências comportamentais das pessoas.

 É indiscutível que as necessidades em cuidados continuados vão 
crescer. o que é um facto é que com o enorme aumento de pessoas muito 
velhas e muito frágeis o número de anos que a sociedade vai ter de depen-
dências vai crescer. Portanto, as necessidades em cuidados continuados vão 
crescer. Mas todos sabemos que, neste momento, não é muito expectável que 
os recursos cresçam e, portanto, devemos ter margens curtas, ou seja, nós 
Misericórdias	vamos	ter	aqui	uma	procura	de	eficiência.	É	indiscutível	que	
vamos ter de o fazer. Nós Misericórdias, cada uma de nós, e a União vamos 
ter	que	ter	uma	procura	de	competência.	As	Misericórdias	afirmam-se	na	
área dos cuidados continuados, indiscutivelmente, pela competência. 

 Mas há algo que nos preocupa muito, a todos que estamos nesta mesa. 
Primeiro	lugar:	qual	é	a	sustentabilidade	que	as	nossas	instituições	vão	ter?	
Estamos preocupados com o hoje, estamos preocupados com o amanhã. Na 
minha Misericórdia estou preocupado, se vou continuar a ter a taxa de ocu-
pação	dos	85%,	se	os	preços	vão	ser	revistos	de	maneira	a	eu	ter	a	certeza	de	
que consigo pagar ao meu pessoal e pagar empréstimos? É uma preocupação 
que partilhamos. Mas é mais. Que sustentabilidade é que a Rede tem? E é 
isso que nós, se calhar, queríamos que Dra. Inês hoje estivesse aqui a fazer 
connosco. Que projectos é que o País tem para a Rede? a Rede vai crescer, 
a	Rede	vai	ficar	estabilizada,	esta	Rede	dá	resposta	ou	vamos	crescer	mui-
to com ela, o País tem dinheiro para a Rede durante muito tempo? o Dr. 
Manuel de Lemos percebe muito mais do que eu de jogos sociais poderá, se 
quiser, falar um pouco sobre isto, mas é uma preocupação que temos sobre 
esta questão da sustentabilidade.
 o isolamento social, a doença, a fragilidade face aos recursos econó-
micos	numa	pessoa	mais	velha	são	muito	mais	difíceis.	E	com	o	contexto	fi-
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nanceiro e económico que temos, internacional e nacionalmente, o que temos 
para	esperar	é	mais	pessoas	nessas	situações.	E,	portanto,	acho	que	o	desafio	
para	nós	Misericórdias,	neste	momento,	é	um	desafio	enorme	de	conseguir-
mos, não só continuar a dar este apoio que damos às pessoas, mas a dá-lo 
com	promoção	desta	qualidade	e	de	felicidade	de	vida.	Mas	não	é	um	desafio	
só	para	nós.	É	um	desafio	em	que	não	podemos	estar	sozinhos	à	mesa	como	
estamos hoje aqui neste congresso. 
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Muito bom dia a todos. 

 É um prazer estar aqui a conversar. Todos temos a noção de que a 
Rede Nacional de cuidados continuados Integrados é uma rede fundamen-
tal para o nosso País. E, nesse sentido, temos de prestar a maior homenagem 
a este Governo, por ter, em boa hora, lançado este programa. Sobre isso não 
temos dúvidas nenhumas. E também temos a noção de que uma coisa destas 
não se faz com um clique... Estamos perante um projecto e um processo que 
demora	10	anos.	E	será	sempre	um	caminho	das	pedras,	porque	mudar	uma	
determinada concepção, passar de um sistema de saúde que tem dois pés - 
eu até diria um pé e meio -, para um tripé não é nada fácil. E temos de ter 
todos a consciência disso.
 Dito isto e com essa consciência e com esse pressuposto, acho que há 
aqui	um	equívoco	muito	grande.	Que	é	assim:	o	Governo	pediu-nos	para	co-
laborarmos e cooperarmos com ele na montagem desta Rede. Sejamos claros 
- ao abrigo da cooperação e muito bem e da nossa Missão -, dissemos que sim 

Intervenção
 Dr. Manuel de Lemos
 Presidente do Secretariado Nacional da UMP



342

Dr. Manuel de Lemos, 
Presidente do Secretariado Nacional da UMP

VI PAINEL - EVOLUÇÃO DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

INTERVENÇÃO - DR. MANUEL DE LEMOS



1º Congresso do grupo MiseriCórdias saúde 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

343

e	por	isso	é	que	hoje	o	sector	social	tem	80%	da	Rede	dos	quais	cerca	de	66%	
são Misericórdias. Portanto, não há dúvida nenhuma que colaboramos com 
o	Governo.	Agora,	há	uma	coisa	muito	engraçada:	parece	que	no	momento	
em	que	assinámos	os	contratos	ficámos	dependentes	desse	Governo,	apesar	
de se tratar de uma resposta a um pedido. Quer dizer, passámos a uma 
situação de total dependência, porque atrasam os pagamentos, alteram as 
regras, fazem a torto e a direito e a uma velocidade incrível e nós passámos 
de pessoas, a quem nos pediram para entrarmos na Rede, para uma situação 
inversa, passámos nós a pedir as coisas, às vezes - devo dizer -, com excesso 
de subserviência. como se de repente, se as unidades fecharem, a culpa ser 
nossa. Quer dizer, a culpa é do País. Quer dizer, o mal é para o País, o mal 
é para os utentes. a cooperação acaba no dia em que a gente assume o con-
trato. E eu penso que esta postura civilizacional portuguesa - não tem nada 
a ver com os senhores ministros, os senhores secretários de Estado, com os 
senhores deputados que eu diria que o entendimento é perfeito mas o proble-
ma é quando passamos depois para as instruções que, a famosa máquina do 
Ministério recebe ou não recebe. E está tudo acordado, mas falta só ali uma 
coisa. 

 aqui há dias constatei que algumas Misericórdias do Norte têm paga-
mentos muito atrasados de cuidados continuados e instei o Ministério so-
bre isso. Primeiro foi-me dito uma coisa extraordinária, de que havia umas 
senhoras que pagavam àquelas Misericórdias que tinham ido para a refor-
ma. E, portanto, algumas centenas de trabalhadores, algumas instituições, 
tinham deixado de receber pura e simplesmente. claro que o Estado tem de 
ser rigoroso naquilo que paga e tem que conferir as facturas, mas há médias 
de pagamento e se o Estado não consegue pagar, por culpa dele, então paga-
va a média e depois quanto tivesse resolvido o problema do pessoal acertava 
as	contas.	Agora,	resultado:	deixou	de	pagar!!	Isto	é	lá	possível?	Em	que	País	



344

é que nós vivemos?

	 A	última	questão	em	cima	da	mesa:	a	questão	das	cauções.	A	questão	
das cauções é uma questão extraordinária. Quero já dizer que o Governo 
não	tem	nenhuma	culpa.	Mas	isto	é	o	Estado.	Agora	é	assim:	o	Tribunal	de	
contas entendeu que para a construção e para a exploração era necessário 
que	as	instituições	prestassem	uma	caução	de	5%.	Para	já	é	extraordinário,	
porque houve umas aRS´s que cumpriram a determinação do Tribunal de 
contas e outras não cumpriram e outras cumpriram mais ou menos. o que 
também	não	dá	garantia	nenhuma,	porque	afinal	o	Estado	é	um	ou	o	Estado	
não é um? ou cumprem todas ou não cumprem todas ou cumprem todas mais 
ou menos. agora cada uma fazer à sua maneira é coisa que não se entende, 
porque nós nem sequer sabemos o que havemos de dizer às Misericórdias.

  Mas vamos ver a questão da caução. o Dr. caldas de almeida falou 
noutra caução. como sabem, na média e na longa duração há uma compar-
ticipação dos utentes e das suas famílias. Sobretudo quando os utentes mor-
rem, as famílias esquecem-se de pagar os últimos meses. Isto tudo junto dá 
cerca	de	350	mil	euros	que	as	famílias	devem	às	Misericórdias.	Não	é	muito	
dinheiro, mas para algumas Misericórdias faz toda a diferença. o problema 
é	que	ninguém	deve	350	mil	euros,	umas	devem	30	euros,	outros	devem	60	
euros. Qual é a solução para isto? ou pôr uma acção no Tribunal, só ir ao 
advogado	custa	mais	que	os	60	euros,	ou	então	exigir	uma	caução	às	famílias	
quando entram? o Estado tem-se manifestado contra essa caução.
 outra questão. Quando fazemos um investimento – há com certeza 
aqui gente da banca, há com certeza aqui ilustres gestores, há com certe-
za pelo menos dois ilustríssimos autarcas que sabem que um investimento 
numa	Unidade	de	Cuidados	Continuados	é	para	amortizar	 em	12,	14,	 20	
anos	e	quando	vamos	à	banca	uma	coisa	que	a	banca	pergunta	é:	e	os	se-
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nhores	 têm	garantia	 que	 o	Estado	 contrata	 convosco	 durante	 20	 anos?	E	
nós	dizemos:	se	não	nos	portarmos	mal,	se	cumprirmos,	cumprimos	natural-
mente... Está bem, mas então tragam lá uma carta do Estado, digamos uma 
caução do Estado para vos dizer aquilo que em gíria se pode chamar uma 
carta de conforto, para dizerem que é essa a predisposição pública. algum 
dos senhores tem alguma carta de conforto? Não têm nenhuma noção de ne-
nhuma	carta	de	conforto.	Mas	em	contrapartida	passaram-nos	a	exigir	5%.	
Aumentaram	o	custo	em	5%	e	quem	é	que	beneficia	com	estes	5%?	Vamos	
lá analisar isto. o Estado? Não. onde é que as Misericórdias que não têm 
dinheiro vão buscar a caução? À banca. Eu ando nas Misericórdias, trabalho 
para	as	Misericórdias,	há	mais	de	30	anos,	não	conheço	nenhum	caso,	de	
uma única Misericórdia que tenha unilateralmente encerrado uma activi-
dade. Então por que é que o Tribunal de contas exige uma caução? Mais, se 
tiver lógica, se for coerente, se o Estado de Direito for assim, então vai ter 
que exigir cauções para os cuidados continuados, para as creches, para os 
Jardins de Infância, para os lares, para tudo. Eu aposto convosco que vai 
haver muitas IPSS, sobretudo as mais pequeninas, que não vão conseguir 
aguentar esse acréscimo de custos. Há, portanto, aqui uma matéria séria. 
Não estou a dizer que fulano é mau, ou fulano é bom, o que acho é que o Es-
tado tem de conversar connosco. E tem que conversar seriamente. E tem que 
conversar ponderadamente. E tem que perceber que hoje nós - eu que estou 
aqui, mas sobretudo os senhores que estão aí -, nos preparamos muito para o 
que estamos a fazer. Hoje somos muito competentes. Hoje temos know how. 
Hoje	 reflectimos	 sobre	as	 coisas.	Hoje	 estudamos	as	 coisas.	Hoje	 estamos	
disponíveis para falar de igual para igual com o Estado. E o não falar não 
resolve nada, porque vai haver um dia em que as coisas param e era bom que 
não parassem, porque declarações pias dessas, estamos fartos delas a todos 
os níveis. Declarações pias temos muitas.
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	 Preocupa-me	naturalmente	a	questão,	dos	 recursos	financeiros.	So-
mos sustentados pelos jogos, pelo dinheiro do Euromilhões. E estou muito 
preocupado, porque o Euromilhões - são reservas do Euromilhões a que re-
corre	a	maior	parte	-	está	a	cair	30%	e	isso	é	muito,	muito,	muito	preocupan-
te. E, portanto, também aqui é importante perceber por que é que o Euromi-
lhões	em	Portugal	cai	30%	e,	por	exemplo,	na	Grécia	-	agora	está	na	moda	a	
gente	comparar-se	com	a	Grécia,	aumentou	70%	o	Euromilhões.	É	matéria	
de	reflexão.	É	matéria	de	conversa.	O	Euromilhões	em	Portugal	liberta	para	
o	sistema	de	Segurança	Social	qualquer	coisa	como	450	milhões	de	Euros	
este ano. Estou a falar das contas públicas. Na Grécia libertou qualquer coi-
sa	como	1	200	milhões	de	Euros.	É	uma	diferença	significativa,	vale	a	pena	
olhar para isso, conversar sobre isso, perguntar a quem sabe. 

 Depois, como a Professora constança Paúl bem nos disse, temos de 
ter	a	certeza	e	a	consciência	de	que	só	3,5%	dos	nossos	idosos	é	que	estão	
institucionalizados.	Quer	dizer,	que	96,5%	precisam	do	apoio	domiciliário	e	
destes	96,5%	eu	não	faço	ideia	nenhuma,	porque	ninguém	sabe	em	Portugal,	
quem é que precisa de um apoio domiciliário a sério. E, por isso, quando 
toda a gente sabe que um dos maiores problemas dos senhores provedores é 
resistir à pressão para a institucionalização, está aqui explicado. E o drama 
que hoje os senhores presidentes de câmara todos os dias tomam consciên-
cia disso. Mais uma vez, vale a pena dizer que as Misericórdias portuguesas 
e o Secretariado Nacional estão atentos a estas questões. Mas uma coisa 
eu	vos	pedia	muito:	informem-nos	e,	sobretudo,	não	sejamos	subservientes.	
acho que devemos, de cabeça erguida, pôr as nossas questões. Nós temos - 
eu não digo razão, até podemos estar errados -, legitimidade para colocar as 
questões de uma forma frontal, séria, aberta e transparente. E o Governo, 
seja ele qual for - como digo -, com os ministros, com os secretários de Esta-
do, normalmente não há problemas, o problema é quando depois se passa 

VI PAINEL - EVOLUÇÃO DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

INTERVENÇÃO - DR. MANUEL DE LEMOS
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para fora disso. De vez em quando há um surto inspectivo e aparecem lá uns 
senhores do Ministério a dizer é assim, é assim, é assado... as Misericór-
dias telefonam-nos e eu digo sempre para os senhores do Estado porem por 
escrito.	Sendo	que	80%	do	que	disseram	não	aparece	por	escrito.	Era	esta	a	
mensagem que gostava de lhes transmitir hoje. 

 Muito obrigado.
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Da esquerda para a direita: Eng. Mário de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de 
Vila do Conde;  Dr. Manuel de Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da União das 
Misericórdias Portuguesas; Dr. Óscar Gaspar, Secretário de Estado da Saúde; Eng. Arlindo 
Maia, Presidente do Congresso e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde; 
Dr. Salazar Coimbra, Presidente da Comissão Organizadora e Presidente do Conselho de 
Gestão do Grupo Misericórdias Saúde.

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO
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Reunidas no I congresso do Grupo Misericórdias Saúde, subordinado 
ao tema «as Misericórdias e a Saúde» e a decorrer na cidade com ar lindo 
que dá sede à querida Misericórdia de Vila do conde, a qual celebra festiva-
mente o seu quingentésimo aniversário. as Santas casas da Misericórdia, 
irmanadas na União das Misericórdias e motivadas na participação inter-
pretativa	das	Comunidades	que	servem,	aprovam	e	tornam	público	que:

 - Face ao espírito revelador da actualidade e essencialidade das obras 
de Misericórdia, estas Instituições reassumem, neste tempo novo e na sua 
plenitude, a causa primordial que manda cuidar dos enfermos;

 - convocando a memória histórica e a singularidade da sua identi-
dade, as Misericórdias foram durante séculos os únicos actores na área da 
Saúde,	desenvolvendo	esta	acção	na	fi	losofi	a	de	bem	fazer,	ideia	de	afectos,	
dedicação de cuidados e factor de proximidade;

Conclusões por
 Dr. Salazar Coimbra
 Presidente da Comissão Organizadora e
 Presidente do Conselho de Gestão do GMS
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Dr. Salazar Coimbra, Presidente da Comissão Organizadora e
Presidente do Conselho de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde



1º CONGRESSO DO GRUPO MISERICÓRDIAS SAúDE 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

353

 - Percepcionando a sua Missão autêntica, consolidada nos valores 
cristãos	e	da	solidariedade	social,	as	Misericórdias	reafirmam	que	a	nova	
ventura no sector da Saúde é irredutível bem como irreversível, e que, como 
no passado, a sua actividade comporta um compromisso pela inclusão social 
e de excelência pela inovação, sempre no propósito de contribuir com deter-
minação para mudar positivamente o panorama da Saúde no nosso país;

 - Notando que apesar de ainda haver muitas famílias que manifestam 
carinho e amor aos doentes, a sociedade continua a considerá-los como um 
peso, pelo que, neste momento de crise profunda de valores e da economia, 
importa aproveitar racionalmente o que existe de qualidade no terreno, en-
contrar disponibilidade de resposta humanizada para o sofrimento e poten-
ciar formas de sustentabilidade institucional para acudir a inúmeras solici-
tações dos mais carenciados;

 - Mostrando-se fundamental aprofundar a cooperação como um prin-
cípio estruturante e intrínseco à natureza das Misericórdias, impõe-se su-
blinhar que o Estado consagrou a participação das Santas casas na área da 
Saúde por via da Lei de Bases da Saúde e do Pacto de cooperação para a 
Solidariedade Social como representações formais do direito e obrigação co-
-responsável, participada e conjugada, de todos;

 - Neste sentido, congratulando-se com a celebração recente do Pro-
tocolo de cooperação entre a União das Misericórdias Portuguesas ( UMP) 
e o Ministério da Saúde que vem, na perspectiva do Governo da República, 
consolidar a ideia da complementaridade entre o Serviço Nacional de Saúde 
e as Santas casas da Misericórdia, promovendo a clareza dos princípios e do 
relacionamento recíproco;



354

 - acolhendo o apelo do Papa Bento XVI formulado no nosso país, no 
sentido de fazermos coisas belas, mas, sobretudo, tornarmos as nossas vidas 
lugares de beleza, as Misericórdias salientam a importância da credibilidade 
da	sua	acção	e	a	firmeza	da	sua	identidade,	aquilo	que	nós	somos,	enquanto	
Instituições de Solidariedade com serviços reais para responder aos diversos 
tipos de carências sociais, na plenitude, no tempo e no modo cristão do amor 
em plural, da caridade em colectivo e da fé inspirando a prática social;

 - considerando o compromisso do Senhor Presidente do Secretariado 
Nacional da UMP, de levar as conclusões deste congresso ao conhecimento e 
apreciação de Sua Excelência o Senhor  Presidente da Republica, Sua Exce-
lência o Senhor Primeiro-Ministro bem como a todos os Senhores e Senhoras 
Deputados	da	Assembleia	da	República,	a	fim	de	os	sensibilizar	para	a	con-
cretização das aspirações e objectivos expressos neste congresso.

 NESTE coNTEXTo, aS SaNTaS caSaS Da MISERIcÓRDIa, EM 
coNGRESSo Do GRUPo MISERIcÓRDIaS SaÚDE (GMS), coMPRo-
METEM-SE	PERANTE	OS	PORTUGUESES	A:

 1) continuar a sua histórica e predestinada Missão no sector da Saú-
de, convictas da excelência que podem oferecer nos seus processos e serviços, 
assim como da necessidade em adoptar novas metas e perspectivas de coope-
ração para uma mais activa participação das Misericórdias na resolução dos 
problemas da saúde das pessoas.

 2) Reforçar a total disponibilidade e empenho na prestação de serviços 
na área da saúde a todos quantos dos mesmos necessitem, sempre no pres-
suposto de que tal actividade terá como princípios norteadores a qualidade, 
atenção e proximidade do serviço prestado.

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO

CONCLUSõES -  DR. SALAZAR COIMBRA
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 3) Registar o compromisso público do Governo da República de refor-
çar o trabalho técnico em curso visando a celebração dos contratos-programa 
decorrentes	do	Protocolo	de	Cooperação	até	final	do	presente	ano.

 4) colaborar com o Ministério da Saúde na criação das condições para 
a rápida implementação do Protocolo de cooperação celebrado entre a UMP 
e	o	Ministério	da	Saúde,	em	27	de	Março	de	2010,	pois	estão	convictas	de	que	
poderão ser uma mais-valia nesse sector, numa perspectiva não concorren-
cial mas de complementaridade e procurando “ajudar o Ministério da Saúde 
a	suprir	as	insuficiências	da	rede	pública”.

 5) continuar o seu perseverante empenho no sentido de sedimentar 
a ideia de que a colaboração entre o Ministério da Saúde e as Misericórdias 
tem a missão comum de construir um país melhor.

 6) Incentivar as Misericórdias de todo o país a desenvolver projectos 
na área da Saúde e implementar na rede misericordiana processos de quali-
dade	e	de	avaliação,	intra	e	inter-partes,	que	se	afigurem	conducentes	a	uma	
melhoria na prestação de serviços aos cidadãos.

 7) Encarar a cultura de avaliação como expressão de progresso civi-
lizacional,	 independentemente	das	vicissitudes	e	dificuldades	na	sua	apli-
cação	na	área	da	Saúde,	observando	as	especificidades	intrínsecas	ao	acto	
médico.

	 8)	Estar	atentas	ao	sentir	das	comunidades	em	que	se	inserem	e	às	
diferentes	necessidades	dos	cidadãos,	procurando	ter	uma	ajustada,	eficaz	
e	rápida	capacidade	de	resposta	perante	os	desafios	que,	na	área	da	saúde,	
surjam a cada momento.

 9) colocar sempre a pessoa como o centro da actividade das Misericór-
dias na área da saúde, humanizando e aproximando os serviços prestados 
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daqueles a quem se destinam.

	 10)	Direccionar	a	intervenção	das	Misericórdias	para	os	mais	caren-
ciados, promovendo o acesso à Saúde em igualdade de direitos, com a máxi-
ma dignidade e qualidade de que qualquer ser humano é merecedor, inde-
pendentemente da sua condição económico-social.

 11) Realçar a preocupação das Misericórdias com o aumento dos gran-
des dependentes nos seus Lares de Pessoas Idosas, que atingem apreciáveis 
percentagens, reduzindo a qualidade de vida dos residentes activos. Trata-
-se de uma situação que carece de um novo e urgente enquadramento daque-
les dependentes no âmbito da Rede dos cuidados continuados Integrados.

 12) No âmbito da Rede Nacional dos cuidados continuados Integra-
dos, manifestar o compromisso das Misericórdias Portuguesas em prosseguir 
com	o	trabalho	do	seu	desenvolvimento,	num	quadro	de	diálogo	e	reflexão	so-
bre	a	eficácia	e	maior	eficiência,	tendo	em	atenção	particular	as	demências.

 13) Reconhecer o papel fundamental da Economia Social no sector 
da Saúde, incentivando o Estado a criar as condições legais que permitam 
o desenvolvimento sustentável e a necessária estabilidade Institucional das 
Misericórdias, de forma a que as Misericórdias salvaguardem o espírito ge-
nuíno da sua Missão mas encontrem, na sua liberdade de acção e nos meios 
alternativos,	resposta	para	o	seu	equilíbrio	financeiro.

 14) continuar a manifestar a atenção e a disponibilidade das Miseri-
córdias aos problemas do envelhecimento e das doenças crónicas, pelo que 
este congresso exprime uma vontade inequívoca de colaboração e parceria 
das Misericórdias com o Estado e as comunidades na busca de soluções, quer 
no âmbito da Segurança Social quer no âmbito da Saúde.

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO

CONCLUSõES -  DR. SALAZAR COIMBRA
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Da esquerda para a direita: Eng. Mário de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
do Conde;  Dr. Francisco Oliveira, Misericórdia de Marco de Canavezes; Prof. Doutor An-
tónio Leuschner, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Magalhães Lemos; 
Dr. Óscar Gaspar, Secretário de Estado da Saúde; Dr. Manuel de Lemos, Presidente do 
Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas; Dr. Ferraria Neto, Director 
Geral do Hospital Particular de Almada; Dr. Salazar Coimbra, Presidente da Comissão Orga-
nizadora e Presidente do Conselho de Gestão do Grupo Misericórdias Saúde; Eng. Arlindo 
Maia, Presidente do Congresso e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

 Condecorações e Agradecimentos 
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 Dr. Manuel de Lemos: 
 Quando comecei a trabalhar na área da Saúde nas Misericórdias e 
mais	intensamente	desde	os	anos	90,	encontrei	na	Direcção-Geral	de	Segu-
rança Social, à época, um jurista que se foi manifestando sempre como um 
homem muito conhecedor da legislação, muito interessado nas questões que 
tinham a ver com o sector social e, sobretudo, com uma postura que não ti-
nha encontrado antes - encontrei depois por parte da administração Pública. 
ao longo dos anos fomos - eu, o Dr. Francisco oliveira e o Dr. Salazar coim-
bra construindo com o Dr. Ferraria Neto uma grande ligação de amizade 
e de seriedade, porque sem prescindir das funções que fez, foi ao longo dos 
anos um grande amigo do sector social e, sobretudo, um grande amigo das 
Misericórdias. Sr. Dr. Ferraria Neto tenho muito gosto que venha aqui ao 
palco. a União das Misericórdias deve prestar-lhe a sua justa homenagem. 
Muito obrigado.

 Nós vamos tendo no nosso percurso a sorte de encontrar personalida-
des que, sem prescindir da sua responsabilidade pública através do diálogo 
frontal, do diálogo aberto, chamar-nos até a atenção para aquilo que nós 
temos que mudar e que temos que mudar bem, a consciência da nossa res-
ponsabilidade colectiva, é algo de muito importante. No caso, imaginem um 
psiquiatra, um psiquiatra diferente, um psiquiatra que todos nós conhece-
mos, o Prof. antónio alfredo Sá Leuschner. Sr. Professor por favor venha cá 
cima pois queremos agradecer-lhe muito toda a sua contribuição para que 
este nosso trabalho decorra de uma forma aberta.

 É justo que celebremos os de fora, mas é muito mais justo ainda que 
celebremos os de dentro. E ao longo dos anos, ao longo eu diria de 29 anos, 
houve uma pessoa que esteve sempre, sempre, a trabalhar na União das Mi-
sericórdias, ao serviço da União das Misericórdias, ao serviço das Misericór-
dias. Se hoje estamos aqui também lhe devemos muito a ele. Dr. Francisco 
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oliveira foi um privilégio para todos trabalhar consigo. 

	 Meus	amigos,	 eu	 julgo	que	esta	 sessão	não	ficaria	 completa	 se	não	
reconhecêssemos	um	trabalho	-	não	sei	se	há	29	anos,	se	há	30	-	mas	ainda	
hoje, nestes dias, ontem e hoje, nos deu uma prova muito grande do que é a 
sua dedicação às Misericórdias, do que é a sua competência, do que é o seu 
trabalho desinteressado, diário, quotidiano, de dia e de noite, sem hora - Dr. 
Salazar coimbra. 

 Dr. Salazar Coimbra: 
 Evidentemente que fui surpreendido, mas também não podíamos dei-
xar de surpreender, no fundo, a mais-valia deste grupo. o Grupo Misericór-
dias Saúde quer reconhecidamente agradecer ao Presidente do Secretariado 
Nacional da União das Misericórdias Portuguesas e fundador do Grupo Mi-
sericórdias Saúde, Sr. Dr. Manuel de Lemos, pelo mérito e dedicação à causa 
das Misericórdias Portuguesas na área da Saúde. Este grupo existe porque 
o Dr. Manuel de Lemos já tinha uma visão do futuro, tivemos o apoio muito 
grande e aqui quero fazer uma homenagem ao nosso anterior Presidente, 
Dr. e Padre Vítor Melícias, para ele uma salva de palmas. Mas, acima de 
tudo, não podemos deixar de reconhecer, neste momento, com uma lembran-
ça, de que sabemos que é fã, para recordar o 1º congresso do Grupo Miseri-
córdias Saúde, que só é possível devido ao nosso Presidente do Secretariado 
Nacional, Dr. Manuel de Lemos.

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO 

CONDECORAÇõES E AGRADECIMENTOS
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Senhor Secretário de Estado da Saúde, Excelência, 

Senhores Deputados da comissão de Saúde da assembleia da República,

Senhor Presidente da câmara Municipal de Vila do conde, 

Senhor Vice-presidente da câmara Municipal da Póvoa de Varzim,

Senhor Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, 

Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde,

Ilustres representantes das mais diversas entidades civis, militares e reli-

giosas, 

Distintos oradores, 

Senhores e Senhoras congressistas e respectivos acompanhantes, 

Senhores da comunicação social, 

Minhas	Senhoras	e	meus	Senhores:

Discurso
 Eng. Arlindo Maia

Presidente do Congresso e
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
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 DISCURSO -  ENG. ARLINDO MAIA

Eng. Arlindo Maia, Presidente do Congresso e
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
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 começo por agradecer a V.ªs Ex.ªs estarem aqui a partilhar connosco 

os conhecimentos técnicos e experiências com vista a melhorar a prestação 

dos cuidados de saúde à população que servimos.

 Este I congresso “as Misericórdias e a Saúde”, não termina aqui. De 

facto este encontro criou expectativas muito altas às Misericórdias e à po-

pulação	que	estas	servem,	e	vai	ficar	na	mente	de	todas	as	pessoas	que	o	

viveram. os responsáveis pela administração das Misericórdias foram, es-

tou certo disso, sensibilizados para desenvolverem actividades no âmbito da 

saúde que vão  de encontro às necessidades da população que servem.

 o Ministério da Saúde, através dos seus altos representantes, trouxe-

-nos	a	mensagem	de	confiança,	compreensão	e	abertura	com	as	Misericór-

dias, para que estas possam, em colaboração e complementaridade, desen-

volver actividades em prol das pessoas que precisam de cuidados de saúde. 

 Todos estamos interessados em melhorar as prestações de serviços de 

“saúde pública” à população, e com a mais valia que representa o facto de os 

serviços prestados pelas Misericórdias serem de proximidade e estas terem 

dado provas, ao longo da sua existência, de serem capazes de o fazerem bem 

feito e, estou certo, com menos custos.

	 Estamos	confiantes	que	o	Ministério	da	Saúde,	depois	destas	Jorna-

das,	vá	refletir	sobre	esta	realidade	e	equacionar	o	beneficio	que	pode	haver	
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para a população se, entretanto, houver mais colaboração com as Misericór-

dias.

	 Na	qualidade	de	Presidente	do	congresso	agradeço	reconhecido:	

 - a todos os representantes do Ministério da Saúde pelo louvável con-

tributo	que	deram	na	definição	clara	do	que	pretendem	para	os	portugueses	

e ao mesmo tempo qual o papel das Misericórdias como prestadoras de cui-

dados de saúde capazes de ajudar a cumprir esses objectivos;

 - aos Excelentíssimos oradores que nos transmitiram uma clara men-

sagem	para	uma	eficiente	prestação	dos	serviços	de	saúde	com	qualidade;

 - aos Senhores congressistas que se deslocaram a Vila do conde numa 

confirmação	inequívoca	do	seu	interesse	em	desenvolver	acções	no	âmbito	da	

saúde;

 - aos Senhores Deputados da comissão de Saúde da assembleia da 

República o meu muito obrigado pela presença e interesse que manifesta-

ram; 

 - ao Senhor Presidente da câmara Municipal de Vila do conde que 

desde a primeira hora disponilizou o Teatro Municipal de Vila do conde, 

com todo o pessoal técnico necessário para o apoio aos trabalhos o que permi-

tiu desenvolver o congresso em condições excepcionais; e também pelo apoio 

aos congressistas nas visitas que lhes foram proprocionadas a Vila do conde, 

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO

 DISCURSO -  ENG. ARLINDO MAIA
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causando a todos os participantes a melhor impressão desta cidade;

 - À Ex.ma Senhora Vereadora Eng. Sara Lobão que, em representação 

da câmara Municipal de Vila do conde,  acompanhou de perto o desenrolar 

do congresso e enveredou esforços no sentido de tudo decorrer pelo melhor, 

o que felizmente aconteceu;

	 -	Aos	funcionários	do	Teatro	Municipal	pelo	seu	alto	profissionalismo	

e simpatia e pela colaboração que dedicaram ao desenvolvimento do con-

gresso;

 - aos dedicados funcionários e colaboradores da Santa casa da Mise-

ricórdia de Vila do conde e do Grupo Misericórdias Saúde que trouxeram a 

este congresso muita alegria, um bom desempenho e foram inexcedíveis na 

sua atenção e dedicação aos congressistas. 

 

Finalmente	um	agradecimento	particular:

 - ao Presidente da comissão organizadora - Dr. Salazar coimbra - e 

seus colaboradores o Vice-Presidente - Dr. Paulo coelho - e o Secretário Ge-

ral - Sr. Manuel da Silva Pereira - pela forma dedicada como trabalharam na 

organização do congresso;

 - ao Presidente do Secretariado Executivo – Dr. Bernardo Reis, Pro-

vedor da Santa casa da Misericórdia de Braga - Extraordinário Líder orga-

nizacional - e restantes membros do Secretariado Executivo, Dr.ª conceição 
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antunes e D.ª Sílvia almeida;

 - ao Presidente da União das Misericórdias Portuguesas - Dr. Manuel 

de Lemos, que desde a primeira hora aderiu e apadrinhou com dedicação, 

inteligencia e vibrante entusiasmo este 

                        I Congresso “As Misericórdias e a Saúde”

 Muito obrigado, bem hajam e bom regresso às vossas terras.

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO
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Senhor Secretário de Estado da Saúde,

Senhor Provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila do conde, 

Senhor Presidente da União das Misericórdias Portuguesas,

Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde, 

Senhores Deputados, 

Senhor Vice-presidente da câmara da Póvoa de Varzim e demais autarcas 

presentes, 

Minhas senhoras e meus senhores.

	 Este	Congresso	vai	fi	car	na	história	de	Vila	do	Conde,	por	variadíssi-
mas razões. Primeiro, como o Sr. Provedor, referiu, neste Teatro Municipal 
que recuperamos e que está vocacionado para as artes, foi o 1º congresso 
que	se	realizou.	Portanto,	fi	cará	na	história	como	o	primeiro	congresso	no	
Teatro	Municipal	de	Vila	do	Conde.	Mas	depois	creio	que	fi	cará	porque	será	
determinante no papel que as Misericórdias Portuguesas terão futuramente 

Discurso
 Eng. Mário de Almeida

Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
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na área da Saúde. Não vou ter a veleidade, naturalmente, e o atrevimento de 
me pronunciar sobre questões da Saúde, muito embora quer ontem quer hoje 
tenha aqui muito aprendido nos dois painéis a que assisti. Mas estou certo 
que as conclusões são perfeitamente elucidativas para nós acreditarmos que 
as Misericórdias vão ter, de facto, direi mesmo preponderância na resolução 
de problemas na área da Saúde que ainda existem em Portugal. 

 Nós conhecemos bem o trabalho das Misericórdias na área social. 
aqueles que no dia-a-dia contactam com as pessoas sabem que é nas nossas 
IPSS e nas Misericórdias em particular que muitas das pessoas que têm 
problemas	de	ordem	diversificada,	muitas	vezes	para	elas	inultrapassáveis	
são resolvidos pelas nossas Misericórdias. Ninguém duvida que a pobreza, a 
exclusão social, o abandono seriam muito mais patentes se as Misericórdias 
não tivessem um trabalho tão determinado e tão dedicado como têm efecti-
vamente realizado. E, por isso, estou convicto que as Misericórdias no campo 
da Saúde vão ser determinantes no futuro. Tenho também essa convicção 
por aquilo que conheço em Vila do conde. 

 Nós em Vila do conde temos boas perspectivas de se resolverem pro-
blemas na área da Saúde. Nós há uns anos atrás juntámo-nos com o concelho 
vizinho, - Póvoa de Varzim - e demos um exemplo ao País de não lutarmos 
pela substituição dos dois hospitais, por um em cada município, aceitando 
que se construísse um centro Hospitalar na área limite dos dois concelhos. 
Para nós naturalmente era importante que ele assentasse a sua base nos 
dois concelhos. Estamos à espera que isso vá avançar, temos o compromisso 
do Governo e nomeadamente do Sr. Secretário de Estado e, portanto, acredi-
tamos que isso vai acontecer. 

 Temos um hospital privado também já em fase de arranque. Feliz-
mente os centros de Saúde e as Unidades de Saúde hoje trabalham muito 
melhor do que trabalhavam. Mas temos a sorte de ter um Hospital da Mise-
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ricórdia	que,	efectivamente,	responde	de	uma	forma	eficiente	durante	as	24	
horas do dia. Portanto, estou convicto que esta excepcional experiência que 
nós temos em Vila do conde se vai naturalmente também alargar ao País 
e, por isso, foram lidas aqui estas conclusões, que são motivo de esperança 
para todos nós, para aqueles que acreditam que a Saúde é um direito que as 
pessoas têm e que, infelizmente, por razões várias e atribuídas a todos nós 
ainda não encontraram uma boa solução. Por isso, digo que acredito que este 
dia será histórico para Vila do conde e quero esperar que da Vossa parte 
também	fique.	

 Espero que tenham sido bem recebidos, que tenham sido dignamen-
te recebidos na nossa terra. Nós procuramos sempre ser hospitaleiros para 
toda a gente que nos visita, muito mais quando recebemos pessoas pensando 
em si e nas suas famílias, pensam também nos outros, ajudam aqueles que 
precisam e, portanto, são exemplares para todos nós, para aqueles que ainda 
não tiveram a oportunidade de ter uma experiência de trabalhar em institui-
ções sociais.

	 Uma	palavra	final	para	a	Misericórdia	de	Vila	do	Conde	e	na	pessoa,	
naturalmente, do Sr. Provedor. Vila do conde sente-se orgulhosa, não só do 
trabalho que tem sido desenvolvido pela Misericórdia, referi-o no último sá-
bado quando esteve cá o Sr. Presidente da República, porque efectivamente 
é	excepcional	termos	uma	Instituição	que	ao	fim	de	500	anos	está	no	auge	
da sua capacidade de intervenção e, portanto, quero felicitar não só por essa 
actividade mas por este congresso, a Misericórdia de Vila do conde, mas 
muito especialmente o Sr. Provedor, que é reconhecidamente um homem 
que olha pelos problemas dos outros. Muito obrigado por essa acção. Espero 
que tenham gostado de Vila do conde e não vos dou as chaves da cidade a 
todos	porque	não	tenho	chaves	que	cheguem,	mas	Vila	do	Conde	fica	à	Vossa	
espera.
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Senhor Secretário de Estado, Dr. Óscar Gaspar, 

Senhor Presidente da câmara de Vila do conde, Eng. Mário de almeida, 

Senhor Provedor da Santa casa da Misericórdia de Vila do conde, Eng. ar-

lindo Maia, 

Senhor Presidente do Grupo Misericórdias Saúde, Dr. Salazar coimbra, 

Senhores Deputados, 

Meus queridos colegas do Secretariado Nacional, Dra. Infância Pamplona, 

Dr. caldas de almeida e Dr. Bernardo Reis, 

Senhor Vice-provedor da Santa casa da Misericórdia do Porto, 

Ilustres oradores que nos acompanham neste momento, 

Senhores Provedores, 

Minhas	senhoras	e	meus	senhores:

Discurso
 Dr. Manuel de Lemos

Presidente do Secretariado Nacional da UMP
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 as minhas primeiras palavras, como Presidente do Secretariado Na-
cional, são necessariamente para felicitar a organização e nesta felicitação 
naturalmente que distingo o Grupo Misericórdias Saúde pela excelência do 
programa	que	nos	proporcionou	e	também	pela	ideia	de	se	associar	aos	500	
anos	da	Santa	Casa	da	Misericórdia	de	Vila	do	Conde,	que	nos	beneficiou	a	
todos	com	este	magnífico	Congresso.	Em	meu	nome	pessoal	e	interpretando	
o sentido de todos, dizer ao Sr. Presidente da câmara que gostamos muito de 
Vila do conde, e não precisamos das chaves, porque já sabemos bem que Vila 
do conde é uma terra aberta, que nos recebe a todos. Mas de facto permita-
-me que lhe diga que está muito bonita a sua cidade. Bem-haja pelo trabalho 
que tem desenvolvido.

 Naturalmente que a importância das conclusões tiram-me parte do 
meu discurso. Fiquei com uma tarefa muito mais simples e muito evidente 
e, portanto, ia-me concentrar só em dois ou três aspectos. alguns que me 
ouvem mais vezes já ouviram esta ladainha, mas acho que vale a pena em 5 
minutos	tocar	dois	ou	três	aspectos,	porque	e	até	beneficiando	da	presença	
de estarem aqui muitos ilustres senhores deputados, penso que é muito im-
portante que tenhamos alguma consciência dalgumas questões.

	 Todos	sabem	que	a	Constituição	da	República,	nos	artigos	80	e	82,	
reconhece formalmente a existência do sector social autónomo quer do sector 
público quer do sector privado. Depois, a Lei de Bases da Saúde, em várias 
bases, mais concretamente na base 39, reconhece e autonomiza o papel e 
a importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social - não 
são privadas, diz Particulares de Solidariedade Social - distinguindo-as do 
sector	privado,	que	é	 tratado	noutra	base,	na	base	38.	Depois	o	sector	41	
esclarece que as convenções são celebradas apenas com o sector privado. Às 
vezes fala-se muito em convenções com o sector social. Não há. Há acordos 
para	o	sector	social.	O	decreto	119/83	diz	que	as	relações	do	Estado	com	o	
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Sector Social são na base dos acordos e a Lei de Bases da Saúde diz que o 
Estado tem capacidade para celebrar convenções com o sector privado. E 
depois o pacto de cooperação, que já aqui foi falado, nomeadamente pelo Dr. 
Salazar coimbra, celebrado entre o XV Governo da República, presidido pelo 
Sr. Eng. antónio Guterres, e a associação Nacional de Municípios, presidida 
pelo Eng. Mário de almeida, e a União das Misericórdias Portuguesas, logo 
no Ponto 2 elege a Saúde como uma área prioritária dessa mesma coope-
ração.	Fica	assim	claro,	no	ordenamento	 jurídico	português	que	reflecte	e	
enquadra,	sem	margem	para	qualquer	dúvida,	a	distinção	e	especificidade	
dos três sectores. Diz também na Lei de Bases que ao Estado cabe uma res-
ponsabilidade própria em apoiar de forma particular a iniciativa das IPSS 
no sector da Saúde. Este ponto é muito importante, porque contraria com-
pletamente o equívoco em que vivem alguns responsáveis públicos do sector 
da Saúde, a propósito de uma determinada ideia de concorrência, como se 
os três sectores estivessem todos no mesmo plano e como se as dinâmicas 
que regem as suas relações fossem as de concorrência em detrimento das 
de cooperação e decorrentes da própria natureza de cada um dos sectores. 
Sobretudo, confunde-se de modo inaceitável, mercado com serviço público. E 
o que é o serviço público? É o que é prestado pelo Estado e pelas instituições 
a quem o Estado reconhece Utilidade Pública, como é o caso das Misericór-
dias. Isso é que é o serviço público. Do mesmo modo que às vezes também se 
parece confundir concorrência, com concorrência desleal, que são duas coisas 
completamente diferentes. o Estado considera, e do meu ponto de vista bem, 
que é opção política em primeiro lugar recorrer à capacidade de resposta do 
sector público. Não estou a confundir com a capacidade instalada, estou-lhe 
a chamar capacidade de resposta. Já disse ontem aqui e repito que não vale 
de	nada	ter	10	salas	de	operações	se	só	tivermos	uma	equipa	cirúrgica.	A	
capacidade	instalada	era	para	fazer	10	cirurgias	ao	mesmo	tempo,	a	capaci-
dade de resposta é uma cirurgia de cada vez. Numa óptica de desejável pre-
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ferencialidade pelos serviços do serviço público, desde que seja assegurada 
a relação custo/benefício. E, neste quadro, faz todo o sentido, do meu ponto 
de vista, que seja opção também recorrer à capacidade de resposta das Insti-
tuições, com reconhecida Utilidade Pública, como é o caso das Misericórdias. 
o que quero dizer com isto é que é importante que se perceba de uma vez 
para sempre que o serviço público que prestam, quer o Estado quer o Sector 
Social, não está no mercado. Nós não somos comparados com o sector priva-
do. Porque isto, mais que uma questão de direito mercantil é uma questão 
central de política social, cujas opções se determinam por critérios sociais e 
não de concorrencialidade mercantil.

 Neste contexto, Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe manifestar 
que a nossa disponibilidade de cooperação no sector da Saúde é uma disponi-
bilidade séria, assente num conjunto de princípios e de valores que resultam 
da nossa natureza e da consciência de que a Saúde é um direito e dever dos 
cidadãos e das instituições E, portanto, devemos assumir que esta respon-
sabilidade	é	de	todos,	segundo	as	suas	finalidades	e	as	suas	capacidades,	de	
modo a assegurar um diálogo político, um diálogo social e um direito cívico 
em estreita complementaridade. E, portanto, neste sentido, isto é defeito de 
jurista, mas não é preciso ser jurista para perceber que o que a constituição 
fala é de Serviço Nacional de Saúde, não está lá serviço público de saúde. 
Não diz SPS, diz SNS. E se diz SNS (Serviço Nacional de Saúde), quer dizer 
que podem concorrer para o Serviço Nacional de Saúde, o sector público, do 
meu ponto de vista faz sentido que seja preferenciado - o sector social - já 
disse que do meu ponto de vista vem em cooperação com o Estado - e depois 
também, do meu ponto de vista, não tenho nada com isso, também o sector 
privado quando seja necessário. Porque é aqui, meus caros, que se situam os 
famosos ganhos em Saúde que todos reclamamos. 
 E, por isso, estamos em tempos de falar verdade, muito estranho às 
vezes que alguns políticos venham falar em pressupostos, preconceitos po-
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lítico-ideológicos para sustentarem que o sector social não deve participar 
do Serviço Nacional de Saúde. Deixem-me fazer uma pequena viagem pelos 
partidos. Então não é o Partido Socialista que reclama ser seu património 
a economia social? E bem, é verdade. E a cooperação do sector social como 
decorreu da posição que assumiu na constituinte, no Pacto de cooperação 
para a Solidariedade Social e, mais recentemente, quando nos convidou para 
integrarmos a Rede Nacional de cuidados continuados Integrados? Então 
não é o Partido Social Democrata que reclama a sua legitimidade como de-
fensor das IPSS, como decorre também da posição que assumiu na consti-
tuinte, mas sobretudo na Lei de Bases de Saúde, que é da responsabilidade 
do Partido Social Democrata? E o centro Democrático Social, que se assume 
como o grande defensor político da democracia cristã e das doutrinas sociais 
que lhe servem de base? E o Partido comunista Português não se reclama 
como o partido da proximidade, do Serviço Nacional de Saúde e das organi-
zações territoriais da comunidade? E até o Bloco de Esquerda não se reclama 
também como arauto da participação das comunidades no seu destino colec-
tivo? Não é isto que ouvimos todos os dias? Então, não percebo! E muito me-
nos percebo as declarações de apoio ao sector social na área da Saúde quando 
confrontadas depois com a prática diária das organizações da administração 
do Estado. 

 De facto, a realidade tem sido muito dura. Porque se é verdade isto 
tudo, também temos visto um constante desvalorizar do quadro legal e dos 
princípios	filosóficos	que	acabei	de	enumerar.	Quem	nesta	sala	não	ouviu	
dizer - “Sabe, temos que esgotar a capacidade instalada do sector público”, 
como se não houvesse enormes listas de espera e a capacidade instalada e a 
capacidade utilizada, como eu já disse, fossem a mesma coisa. Quem não ou-
viu dizer - lembram-se daqueles decretos-lei da Maria de Belém, um sobre a 
Fisioterapia, outro sobre a Imagiologia e o outro sobre as análises clínicas, 
que dizia - “as entidades do Sector Social estão dispensadas de licenciamen-
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to”. Então, estou a ver ali o Sr. Provedor da Póvoa de Varzim que foi obrigado 
a fazer licenciamento da sua Fisiatria senão não lha entregavam. E quando 
nos disseram ainda aqui há tempos na assembleia da República, se não es-
taríamos a violar a Lei da concorrência?

	 A	verdade	é	que	pese	embora	todas	estas	dificuldades,	o	regresso	das	
Misericórdias ao sector da Saúde tem sido e vai continuar a ser inexorável. 
Todas as Misericórdias têm actividade nesta área, têm mais actividade hoje 
do	que	tinham	há	10	anos	atrás.	E,	por	isso,	faz	todo	o	sentido	que	nos	con-
gratulemos e lhe agradeçamos Senhor Secretário de Estado - V.a Ex.a que é 
um ilustre gestor - a sua compreensão do problema, a sua abertura política 
e a determinação que já me manifestou várias vezes de prosseguirmos um 
caminho diferente. E até porque a realidade económica e social vai impor ao 
Estado	que	acelere	esse	caminho.	Todos	nós	abrimos	a	televisão	e	ouvimos:	
“vai haver limitação ao investimento público”. Talvez haja menos no sector 
da Saúde, já ouvi o Sr. Secretário de Estado dizê-lo, talvez haja. Vai haver 
menos limitação, mas vai haver limitação. Vai haver limite à contratação 
de recursos humanos no sector da Saúde? Talvez haja menos no sector da 
Saúde, mas vai haver. E, então, se no sector da Saúde o investimento tem 
corrido por nossa conta, a exploração corre por nossa conta, a contratação de 
recursos humanos corre por nossa conta e a utilidade pública, como vimos, é 
a mesma, não parece fazer sentido, não faz sentido nenhum, que se assobie 
para o lado. Porque quem assobiar para o lado deve, basta ligar a televisão, 
olhar	para	as	opções	da	Alemanha	de	reduzir	o	défice	até	2016	ou	do	Reino	
Unido em bloquear as admissões para a função pública e o encerramento de 
institutos públicos. Nenhum político europeu assumirá o risco político de 
exigir sacrifícios aos seus eleitores para manter aquilo que eles vão chamar 
desperdício noutros estados membros. 

 Porquê investir num hospital público se, ali ao lado, existe um hospi-
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tal de Utilidade Pública, devidamente avaliado e acreditado? Se os nossos 
hospitais	 forem	devidamente	avaliados,	se	ficarem	aceitavelmente	qualifi-
cados, porquê recorrer a outro serviço, quando nós podemos fazer o mesmo, 
com	a	mesma	qualidade	e	sem	despesa	pública?	Ontem,	no	fim	desta	sessão,	
liguei a televisão e vi que o Sr. Secretário de Estado tinha acabado de as-
sinar	um	importantíssimo	contrato-programa	com	18	instituições,	entre	as	
quais a Santa casa da Misericórdia do Porto, e congratulei-me com isso, por-
que o rigor e a gestão que sei que o Dr. Óscar Gaspar tem procurado impor 
na área da Saúde, é muito reconfortante para quem, como nós, também se 
vê obrigado ao rigor da gestão. Mas depois ouvi uma declaração dele - que 
naturalmente	apoiei	-,	que	dizia	assim:	“eu	espero	que	para	o	ano	nenhuma	
cirurgia nem nenhuma consulta demore mais de um ano”. Era assim a de-
claração	do	Dr.	Óscar	Gaspar,	e	pensei:	o	Dr.	Óscar	Gaspar	vem	cá	amanhã	
e vou dizer-lhe se quer mesmo, mesmo, mesmo, então vamos fazer rapida-
mente estes contratos, estes acordos com as Misericórdias, as Misericórdias 
do protocolo assinado no dia 27.

	 Gostava,	antes	de	terminar,	só	dizer	que:	não	está	aqui	em	causa	o	fu-
turo das Misericórdias. as Misericórdias têm muito que fazer. Já cá estamos 
há	500	anos.	Isto	que	estamos	a	dizer	não	é	por	causa	do	futuro	das	Miseri-
córdias, nem por causa do futuro do Estado português, o que estamos aqui 
a dizer é por causa dos cidadãos portugueses que o Estado e nós assumimos 
em cooperação com os municípios proteger e defender. É isso que, numa 
manhã de Sábado, fez vir gente de muito longe para estar aqui consigo, Sr. 
Secretário de Estado, e lhe dizermos e dizermos ao Governo da República 
que pode contar com as Misericórdias, da mesma forma que nós contamos 
consigo, porque reconhecemos em si muitas qualidades.

 Muito obrigado.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da câmara de Vila do conde,

Excelentíssimos Senhores Deputados da assembleia da República, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Secretariado Nacional da União das 

Misericórdias, 

Excelentíssimo Senhor Provedor da Misericórdia de Vila do conde, a quem 

aproveito	também	para	cumprimentar	e	congratular	também	pelos	500	anos	

de boa e frutuosa actividade, 

Senhor Presidente do Grupo das Misericórdias Saúde, 

Senhoras e Senhores Provedores, 

Minhas	senhoras	e	meus	senhores:

 Também gostaria de aproveitar para dizer que é um gosto ver que a 
esta hora de um sábado a sala está cheia e sei bem que este congresso foi 
muitíssimo participado, o que é sempre um grande sinal de vitalidade, não 
só das Misericórdias, como também do interesse das Misericórdias pela área 
da Saúde.

Discurso
 Dr. Óscar Gaspar 

Secretário de Estado da Saúde
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 começo por dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui hoje, nes-
te	Congresso	promovido	pela	União	das	Misericórdias,	e	destinado	especifi-
camente a debater o papel das Misericórdias no sector da Saúde. Digo-vos 
também, e começo por vos transmitir a todos os presentes, uma palavra da 
Senhora Ministra da Saúde, uma palavra de apreço da parte dela às Miseri-
córdias e uma palavra também de apreço pela realização desta iniciativa, à 
qual não pode comparecer por motivos imprevistos que apareceram ontem, e 
tendo-me solicitado que aqui a representasse, o que faço com evidente satis-
fação. Penso, aliás, que todos os senhores perderam pelo facto de não estar 
cá	a	Sra.	Ministra	e	estar	cá	eu,	enfim,	peço-vos	para	não	contarem	com	o	
Óscar Gaspar, mas contem com a presença institucional do Secretário de Es-
tado da Saúde, como ontem esteve aqui a presença do Secretário de Estado 
adjunto e da Saúde, que penso que é absolutamente simbólica a forma como 
o Ministério olha para as Misericórdias. E faço-o com satisfação.
 
 Permitam-me, aliás, dizer que nos últimos meses, nos últimos poucos 
meses,	é	a	terceira	vez	que	estou	num	evento	oficial	da	União	das	Misericór-
dias. E sendo eu Secretário de Estado da Saúde é particularmente relevante 
a consciência que tenho sobre a importância das Misericórdias neste sec-
tor. aliás, as Misericórdias têm historicamente um papel importantíssimo 
na prestação de cuidados de saúde em Portugal. Não podemos ignorar nem 
esquecer que antes de existir o Serviço Nacional de Saúde em Portugal o 
acesso a cuidados de saúde era garantido por esse País fora, essencialmente, 
pelos hospitais das Misericórdias. 

 com o Portugal democrático nasceu o Serviço Nacional de Saúde, que 
assenta no princípio da universalidade do acesso garantido pelo Estado. Mas 
a garantia de acesso universal a cuidados de saúde implica, igualmente, as-
sumir sem complexos nem preconceitos que sempre que o SNS não está em 
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condições de responder às necessidades da prestação efectiva de cuidados de 
saúde, o Estado tem obrigação de procurar alternativas numa lógica de com-
plementaridade com esse SNS para continuar a assegurar a Saúde como um 
valor efectivamente para todos. E é esta complementaridade com o Serviço 
Nacional de Saúde que deve ser assegurada e preferencialmente através do 
sector social. 

 Gostaria, aliás, de subscrever aqui, em absoluto, os esclarecimentos e 
as convicções do Sr. Presidente do Secretariado da União das Misericórdias 
naquilo que disse que era a importância do Sector Social e da sua diferença 
em relação ao sector privado. Dentro do Sector Social é indiscutível que as 
Misericórdias são, têm sido, e do nosso ponto de vista continuarão a ser o 
parceiro natural do Estado. Isso mesmo está consagrado na Lei de Bases da 
Saúde. E a aplicação deste princípio já conduziu a que diferentes governos 
materializassem acordos com as Misericórdias e, em particular, com a sua 
União. ainda recentemente, em Fátima, tive oportunidade também de teste-
munhar a cerimónia de assinatura de protocolo que actualizou os termos de 
acesso dos doentes do SNS à prestação de cuidados de saúde nas instituições 
e serviços pertencentes às Santas casas da Misericórdia. Foi, penso eu, um 
momento da maior importância para nós Ministério da Saúde e também 
para	a	União	das	Misericórdias.	Por	um	lado,	reafirmámos	a	nossa	parceria	
e, por outro, tornámos mais claros os termos da mesma. Porque uma par-
ceria é tanto mais frutuosa quanto sejam claras as relações entre as duas 
partes. E penso que o protocolo que assinámos contribui decisivamente para 
esse objectivo. 

 Estamos, como a União das Misericórdias bem sabe, agora em plena 
fase de negociação dos termos concretos dos contratos a assinar com as Mi-
sericórdias, ou se quiserem - utilizando a terminologia do Sr. Presidente da 
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União	-	dos	acordos.	O	que	posso	aqui	afirmar	com	toda	a	convicção	é	que	há	
vontade	política	e	uma	firme	convicção	de	que	nas	próximas	semanas	será	
possível chegarmos a acordo. E não o fazemos para ajudar as Misericórdias, 
claramente, fazemo-lo porque esta é a via correcta para prestarmos melho-
res cuidados de saúde aos portugueses.

 Minhas senhoras e meus senhores. as Misericórdias têm de facto um 
papel central na Saúde em Portugal. como já o referi, este papel não é um 
papel de hoje. É uma história com muitos anos, e o papel das Misericórdias e 
a forma como interpretamos a complementaridade com o SNS não diminuiu 
em nada a sua importância. aliás, gostava de fazer aqui um parêntesis para 
referir que, do meu ponto de vista, cada vez mais o Serviço Nacional de Saú-
de deve assentar numa óptica de rede. E esta rede quer dizer que os cuida-
dos de Saúde Primários devem ter uma estreita articulação com os cuidados 
hospitalares, que por sua vez devem estar também claramente ligados aos 
cuidados continuados. Mas esta rede incluiu muitas instituições públicas, 
mas deve incluir também outras instituições, a começar pelas IPSS e pelas 
Misericórdias. Isto também quer dizer - ou obriga se quiserem - a que haja 
um claro planeamento da rede necessária de cuidados em Portugal, quer a 
nível nacional quer depois a nível regional e também um planeamento claro 
daquilo que são as responsabilidades de cada uma das instituições. Hoje em 
dia, todos temos uma grande responsabilidade nesta área e sabemos que, 
com base nas necessidades das populações e com base na taxa de cobertura 
dos equipamentos, é possível, mas também é exigido, que façamos um plane-
amento	eficaz.	

 o assumir da complementaridade entre o SNS e as Misericórdias tem 
aberto novas fronteiras de intervenção. E penso que as Misericórdias per-
ceberam bem essa realidade, quando escolheram ser novamente um parcei-
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ro privilegiado do Governo no desenvolvimento e implementação da Rede 
Nacional de cuidados continuados Integrados. Esta é, do nosso ponto de 
vista, uma revolução no sector da Saúde em Portugal. Uma realidade nova, 
mas uma realidade que se impunha face ao crescente envelhecimento da 
população e ao aumento da prevalência da doença crónica. a este propósito 
também duas notas rápidas para dizer o seguinte sobre o envelhecimento da 
população:	hoje	em	dia	um	dos	documentos	mais	referidos	na	Comunicação	
Social é o Programa de Estabilidade e crescimento (PEc). o PEc, por nor-
ma,	tem	um	capítulo	final	sobre	a	sustentabilidade	das	Finanças	Públicas	
e a sustentabilidade tem a ver com uma série de variáveis e também muito 
especificamente,	com	a	questão	do	envelhecimento	da	população.	O	que	nos	
dizem os estudos, quer portugueses quer europeus, sobre esta matéria é que 
até	2050	o	envelhecimento	da	população	levará	a	qualquer	coisa	como	mais	
dois pontos percentuais do PIB em termos das responsabilidades do Estado, 
quer	em	termos	de	pensões,	quer	em	termos	de	cuidados	de	saúde.	Enfim,	
dois	pontos	percentuais	do	PIB	são	qualquer	coisa	como	3	mil	e	400	milhões	
de Euros/ano de despesa adicional. E, portanto, é esta noção clara do que é 
que está em causa nos próximos anos em termos da necessidade de aportar-
mos recursos para fazer face aos efeitos do envelhecimento da população que 
nos deve, de facto, levar a repensar algumas opções, como temos feito até 
agora. Por outro lado, dizer-vos que - reportando novamente àquele conceito 
de rede de que falava há pouco - a Rede Nacional de cuidados continuados 
é absolutamente determinante para um bom e correcto funcionamento do 
Serviço Nacional de Saúde. Porque nós hoje somos confrontados com o facto 
de	os	hospitais	terem	dificuldades	na	gestão	das	altas	e	terem	pessoas	que	
estão hospitalizadas mais tempo sem precisarem de cuidados hospitalares, 
porque a Rede de cuidados continuados ainda não está em funcionamento. 
Nós acreditamos profundamente que as pessoas devem estar onde são me-
lhor tratadas e melhor acolhidas, portanto, neste caso, nos cuidados con-
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tinuados, razão pela qual estamos a fazer um grande esforço - e a União 
das Misericórdias sabe-o - no sentido de acelerarmos muito rapidamente a 
implementação desta rede nacional. 

 Mas, voltando à questão concreta das Misericórdias, a verdade é que 
também nesta questão da Rede Nacional de cuidados continuados as Mise-
ricórdias	aceitaram	o	desafio	e	voltaram	a	reinventar	o	seu	papel.	Actuali-
zaram conhecimentos, formaram pessoas, lançaram mãos à obra. Se é certo 
que	as	Misericórdias	estão	habituadas	a	enfrentar	e	a	ultrapassar	dificulda-
des	e	a	dar	respostas	aos	sucessivos	desafios	que	se	têm	deparado	ao	longo	
da sua história, a verdade é que mesmo nos períodos mais conturbados e 
difíceis, nunca deixaram de ser um símbolo de apoio e de esperança para os 
mais desfavorecidos e necessitados. É esta sua singular tradição que per-
mitiu que, com a mudança dos tempos, também adoptasse novas posturas, 
sendo	sempre	fiel	aos	princípios	de	solidariedade,	subsidiariedade	e	coope-
ração entre Instituições de Solidariedade Social e o Estado. No caso concreto 
da Rede Nacional de cuidados continuados é sabido que uma boa parte das 
Instituições que estão em obra ou que estão planeadas têm a assinatura das 
Misericórdias portuguesas. Esta é uma realidade que se multiplica de Norte 
a Sul do País. Foi assim no Programa Modelar I, será assim também no Pro-
grama Modelar II, em relação ao qual iremos dar agora também um grande 
avanço no próximo dia 5 de Junho.

 Minhas senhoras e meus senhores. Há pouco o Dr. Manuel de Lemos, 
referindo a minha qualidade de licenciado em Economia e Gestão, leva-me a 
dizer	o	seguinte:	um	conhecido	economista	-	Michael	Porter	-	introduziu	há	
uma trintena de anos o conceito de diamante em termos de gestão e aplicou 
depois	o	conceito	a	Portugal	também	nos	anos	80.	Gostava	de	referir	aqui	
este conceito porque penso que se aplica concretamente à relação entre o Es-
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tado	e	as	Misericórdias.	O	Estado	não	consegue	gerir	eficientemente	os	seus	
recursos, não consegue fazer face àquilo que deve fazer se não tiver bons 
fornecedores,	se	não	fizer	uma	gestão	adequada	dos	serviços	que	presta,	se	
não tiver parceiros adequados aos diversos níveis. E isto exige que, de facto, 
os parceiros também sejam competentes, também sejam rigorosos, também 
estejam de alma aberta. E, neste caso, o facto de estarmos a falar no sector 
social e estarmos a falar na questão da Saúde não nos deve também abstrair 
deste conceito. o conceito de rede e o conceito de diamante. Só quando todos 
funcionarmos bem é que o sistema funcionará bem como um todo. Por este 
motivo, penso que é de saudar, desde logo, dois dos painéis que estiveram em 
discussão neste congresso. Um painel relativo ao envelhecimento - e já me 
referi a ele há pouco - e um painel relativo à proximidade. o Serviço Nacio-
nal de Saúde também tem uma rede capilar bastante importante. Mas não 
chega a todos e as Misericórdias estão em lugar privilegiado para conhece-
rem as necessidades das populações e também prestarem um bom serviço. 

 Dizia-me há pouco o Sr. Provedor da Santa casa da Misericórdia de 
Vila do conde - “bom as Misericórdias são dos cidadãos, são dos seus cida-
dãos, são das suas comunidades”. É isso mesmo. É esta grande mais-valia 
das Misericórdias que nós não podemos esquecer, nós enquanto Governo en-
quanto Estado Português, não podemos esquecer para servir bem os nossos 
concidadãos.

 Por outro lado, também deixar uma outra palavra em relação a este 
congresso. Penso que é de particular importância que estejamos a falar de 
um Grupo Misericórdias Saúde. Não estamos a falar apenas da Misericórdia 
a ou B que actua no sector da Saúde. Não. a União das Misericórdias, penso 
que em boa hora, criou este conceito de Grupo. Isto quer dizer, do meu ponto 
de vista, que também ela funciona em rede e, por outro lado, permite ganhar 
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competências	em	termos	de	profissionalismo	e	em	termos	de	uma	actuação	
mais articulada com as diversas instituições e também com o Estado. como 
compreenderão, para o Ministério da Saúde é muito mais importante, é mui-
to	mais	eficiente	articularmos	desde	logo	com	a	União	das	Misericórdias	e	
com o Grupo Misericórdias Saúde do que estarmos a articular Misericórdia 
a Misericórdia. Porque em termos de planeamento de recursos e de gestão de 
recursos,	tal	é	muito	mais	eficiente.	

 Por isso, acredito que nestes dois dias estiveram aqui a ganhar com-
petências para servir melhor. E aqui voltamos também a cruzar um pouco as 
motivações e os interesses das Misericórdias e do Estado, porque partilha-
mos, de facto, esta visão solidária. Isto não impede, antes exige, que tenha-
mos, que façamos sempre um grande escrutínio sobre a despesa. E sobre este 
ponto também duas notas brevíssimas. Desde logo também para cumpri-
mentar, já foi referido, a Misericórdia do Porto que ontem de facto assinou 
um contrato connosco, e foi lá referido pelo Presidente da aRS Norte que era 
um contrato inovador em relação aos anteriores, porque a Misericórdia do 
Porto entendeu que tínhamos vantagem mútua em reformularmos os termos 
do nosso entendimento. Tornámos o contrato, porventura nós queremo-lo 
mais exigente, também mais claro. acho que ganhamos todos com isso. Tam-
bém para vos dizer que o Ministério da Saúde gere qualquer coisa como um 
orçamento	anual	em	redor	dos	8	mil	e	700	milhões	de	Euros.	É	esta	a	nossa	
responsabilidade	face	aos	nossos	concidadãos.	Os	8	mil	e	700	milhões	de	Eu-
ros que utilizamos são dinheiro dos impostos de todos nós. E quando, ainda 
muito	recentemente,	lançámos	um	plano	de	ganhos	de	eficiência	no	sector	
da Saúde e também ganhos em termos de Saúde, aquilo que queremos dizer 
é que estamos muito convictos no combate ao desperdício. Porque reduzir a 
despesa que não é necessária permite-nos actuar melhor e dar mais a quem 
mais precisa. 
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 Também aqui vos queria dizer que - sempre o assumimos - a redução 
da despesa que estamos convictos que é possível fazer e que estamos a tra-
balhar com as instituições do SNS, desde logo com os hospitais, no sentido de 
ver	exactamente	onde	é	possível	actuar,	tem	dois	pressupostos:	-	um	pressu-
posto,	se	quiserem	absolutamente	político,	definitivo,	em	que	estas	medidas	
não são para reduzir o nível ou a qualidade dos serviços de Saúde prestados 
e,	por	outro	lado,	nós	estamos	a	falar	em	termos	de	ganhar	eficiência	em	ter-
mos de despesas de funcionamento de despesas correntes. Questão diferente, 
completamente distinta, do nosso ponto de vista, são as despesas de inves-
timento. E ainda ontem na reunião que tivemos com os hospitais da Região 
Norte o dissemos, por exemplo na Região Norte, de todos os investimentos, 
de	toda	a	requalificação	do	parque	hospitalar	que	está	prevista,	apenas	num	
caso há um aumento de capacidade claro, que o é centro de Reabilitação do 
Norte. Em relação a todos os outros casos estamos a tratar de investimentos 
de substituição e o Sr. Presidente da câmara de Vila do conde foi muito 
claro no exemplo que deu. o que vamos fazer em relação ao novo hospital é 
substituir dois hospitais que estão envelhecidos, já não estão adaptados aos 
novos tempos, pelo novo hospital. E, portanto, queria aqui dizer solenemente 
e também aceitando o repto lançado pelo Sr. Presidente da câmara, que o 
Ministério da Saúde no âmbito desta conjuntura bastante difícil para o País 
em	termos	económicos	e	financeiros,	mas	neste	âmbito,	não	está	a	suspender	
ou a adiar nenhum investimento e, portanto, no caso concreto do Hospital de 
Vila do conde/Póvoa de Varzim aquilo que posso garantir é que está a seguir 
o seu cronograma previsto e, portanto, muito em breve penso que estaremos 
em	condições	também	de	voltar	aqui	a	Vila	do	Conde	ou,	enfim,	à	Póvoa	ou	
às duas e eventualmente partilharmos também uma outra cerimónia.

 Gostava de terminar a minha intervenção com uma palavra de con-
fiança.	Desde	logo	saudar	as	conclusões	a	que	chegaram	e	saudar	as	pala-
vras do Dr. Salazar coimbra, e dizer que para mim, enquanto Secretário 
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de Estado, é particularmente grato ouvir conclusões em que, porventura, a 
palavra mais presente é a palavra compromisso. o compromisso claro das 
Misericórdias com o País, com o Governo, com os cidadãos. E gostava tam-
bém de responder com a mesma moeda. Gostava de dizer que, também eu, 
me comprometo solenemente a manter esta nossa cooperação. acho que o 
trabalho desenvolvido nos últimos meses permite perceber a forma franca, 
aberta, como o ministério da Saúde está a dialogar com a União das Miseri-
córdias e é para prosseguir e é para ter resultados a muito, muito curto pra-
zo.	E,	portanto,	gostava	de	terminar,	de	facto,	com	esta	palavra	de	confiança.	
Confiança	no	Vosso	trabalho,	no	trabalho	das	Misericórdias,	no	trabalho	de	
cada um de vós, na cooperação que estão a dar a Portugal para termos mais e 
melhor	Saúde.	Uma	confiança	também	na	parceria	que	estabelecemos.	Nin-
guém melhor que os senhores nas Misericórdias, ninguém melhor do que 
as pessoas que trabalham na Saúde, está em condições de responder a este 
desafio.	Todos	nós	sabemos	que	as	necessidades	em	termos	de	Saúde	vão	
aumentar nos próximos anos. É absolutamente inevitável. Quer isso dizer 
que um País como Portugal, com os recursos que Portugal tem, só conseguirá 
resolver este problema, esta difícil equação, se estiver motivado, se estiver 
até	ideologica	e	absolutamente	firme	nas	suas	convicções	de	que	a	Saúde	é	
um valor da nossa sociedade e também se estiver, de facto, francamente em 
diálogo com quem está no terreno e com quem trabalha em prol da Saúde em 
Portugal.

 Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo Vosso trabalho.
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Dr. Salazar Coimbra

 A realização deste congresso, enquadrado numa situação económica do País 
muito debilitada, foi oportuna, e pelos temas abordados sensibilizou toda a opinião 
publica e muito concretamente os nossos governantes e responsáveis pela Saúde em 
Portugal.

 A forma dialogante como percorremos todas as comunicações e temas do con-
gresso, trouxe inevitavelmente para a ordem do dia ,a grande importância que deveria 
ser dada aos Hospitais das Misericórdias na actividade da Saúde .

 A pertinência dos assuntos abordados, a disponibilidade “pura” com que os 
responsáveis políticos e institucionais públicos deram  com os seus contributos engran-
deceram o Congresso e tornaram-no num Marco Histórico para a vida das Misericór-
dias. 

 As opiniões confrontadas de forma transparente, entre o sector social (miseri-
córdias) por um lado, e o sector publico (ministério da saúde) por outro, tiveram o seu 
ponto alto, com o reconhecimento pelo Sr. Secretario de Estado da Saúde, da importân-
cia e da relevância que as conclusões deste Congresso iriam ter na estratégia futura do 
próprio Ministério da Saúde.

 Como Presidente do Grupo Misericórdias Saúde sinto muito orgulho  por fazer 
parte de uma organização que primou pelo “profissionalismo voluntário” para que o 
sucesso fosse atingido ,sem ter que receber nada em troca , a não ser a do “dever cum-
prido”.

Salazar Coimbra
Presidente da Comissão Organizadora e
Presidente do Conselho de Gestão do GMS
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Dr. Bernardo Reis

 O 1º Congresso do Grupo Misericórdias Saúde, subordinado ao tema “As Mi-
sericórdias e a Saúde”, foi idealizado e organizado numa ocasião oportuna, dentro 
do contexto que atravessava o Sistema Nacional de Saúde, altura em que houve uma 
política de abertura e de grande sentido interativo entre o Ministério da Saúde e as 
Misericórdias. 

 Teve uma acuidade direccionada para reanalisar e aprofundar alguns conceitos 
e objectivos emergentes de experiência vinda do passado e em curso, que mostraram 
à evidência ser necessário melhorar ou plasmar sinergias, que pudessem contribuir 
para reequacionar metodologias complementares, capazes de encontrar soluções que 
se traduzissem em procurar respostas adequadas para algumas situações de ajusta-
mento ao sistema vigente e ainda encontrar alternativas complementares nas unidades 
hospitalares das Misericórdias dentro de um planeamento geográfico adequado e com 
substancial redução de custos para o Estado.

 Pode afirmar-se que os objectivos do Congresso foram sobejamente alcançados, 
não só pela forma como foi estruturado por dirigentes competentes, conhecedores do 
Sistema de Saúde e com longa experiência hospitalar na área da saúde nas Misericór-
dias, mas também como o próprio Ministério da Saúde soube interpretar o espírito de 
iniciativa e capacidade das Misericórdias para regressarem em maior extensão à área 
da saúde, com qualidade e em serviço de mais-valia humanística à comunidade. 

 O Grupo Misericórdias Saúde (GMS), como parte integrante da União das Mi-
sericórdias Portuguesas presidido pelo Dr. Salazar Coimbra, esteve à altura do Con-
gresso e demonstrou estar preparado, em diálogo e com transparência profissional, 
para retomar alguns dos seus hospitais intervencionados pelo Estado em 1974, com 
gestão própria ou em parceria com a União das Misericórdias Portuguesas, em condi-
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ções a definir a nível nacional. 

 Para o sucesso deste Congresso muito contribuiu o excelente trabalho desenvol-
vido pela Misericórdia de Vila do Conde, sob a liderança do seu Provedor e Presidente 
do Congresso Eng. Arlindo Maia, apoiado por um grupo de colaboradores dedicados e 
inexcedíveis na montagem e organização de todos os actos, sob a coordenação da Dr.ª 
Conceição Antunes

 Ficou demonstrada a capacidade das Misericórdias de idealizar e concretizar 
no terreno os objetivos da saúde solidária e de apoio aos mais carenciados.

 Estamos no caminho certo, a bem do país e da saúde em Portugal.

Bernardo Reis       
Presidente do Secretariado Executivo do Congresso,
Membro do Secretariado Nacional da UMP e
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga
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Eng. Arlindo Maia

 Sendo uma das obras de Misericórdia “assistir e curar os enfermos” e sendo a 
saúde questão que causa diariamente preocupações na sociedade, foi com muito gosto 
que a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde assumiu a organização do primeiro 
congresso “ As Misericórdias e a Saúde”. 

 Para além de tudo o que foi dito e referido nas páginas precedentes apenas me 
compete congratular pelo êxito deste congresso e mais do que isso, pelo interesse e, 
muitas vezes entusiasmo, de todos quantos foram participantes activos neste processo.
 
 Permitam-me expressar um especial agradecimento ao Exmo. Senhor Dr. Ma-
nuel de Lemos - Presidente do Secretariado Nacional das Misericórdias, pela sua alta 
colaboração mas, acima de tudo, pela confiança que, desde a primeira hora, depositou 
na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, como organizadora deste congresso. 

 Agradeço também, de modo particular, a todos os oradores por trazerem até 
este congresso os seus conhecimentos técnicos e científicos que partilharam connosco, 
os quais contribuiram para o êxito deste evento.

 E porque a saúde dos portugueses merece todo o nosso esforço e atenção vamos 
levar estes ensinamentos connosco e lutar por eles com todas as nossas forças e convic-
ções!

 Na qualidade de Presidente do Congresso dou por encerrado o Livro de Actas 
do 1º Congresso “As Misericórdias e a Saúde”.

 Cumprimento com elevada consideração e muita amizade.

Arlindo Maia
Presidente do Congresso e
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
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 IMPRENSA

a Santa casa da 
Misericórdia de Vila do 
conde apresentou ontem 
em conferência de imprensa 
o I congresso “as 
Misericórdias e a Saúde”, 
a	ter	lugar	nos	dias	28	e	29	
de Maio, no Teatro Muni-
cipal de Vila do conde. No 
encontro com os jornalistas 
o provedor da ScMVc, 
arlindo Maia, frisou que é 
fundamental saber gerir os 
custos na área da saúde e 
advertiu que esta 
Misericórdia de Vila do 
conde realiza operações das 
listas de espera do Serviço 
Nacional de Saúde “se hou-

Ministra da Saúde no 1º Congresso 
do Grupo Misericórdias Saúde

27/Maio/2010

ver uma coordenação entre 
o sector público e privado os 
custos serão muito menos”. 
Referiu, ainda, o provedor 
que “a Santa casa é uma 
instituição aberta à 
comunidade e pensa no 
seu bem-estar”. apontou 
como exemplo um leque de 
serviços que estão abertos 
ao domingo, com o propósito 
de facilitar a vida de quem 
trabalha.
Por seu turno, o presidente 
da comissão organizadora 
do congresso , Bernardo 
Reis salientou que é neces-
sário motivar as Misericór-
dias de todo o país, 

principalmente as do inte-
rior para aderir à área da 
Saúde, “é importante que 
saiam daqui motivadas. 
Penso que vamos contribuir 
para um Portugal melhor”. 
Por sua vez o presidente 
do Grupo Misericórdias 
Saúde, Salazar coimbra, 
também autor de um estudo 
sobre Saúde em Portugal 
sublinhou que os principais 
objectivos do congresso 
prendem-se com a 
necessidade de apresentar 
a todas as Misericórdias 
“as nossas capacidades, as 
nossas estratégias, e por 
outro lado ouvir a opinião 
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dos responsáveis políticos. 
o que esperam de nós e a 
clarificação	inequívoca	do	
que pensam da economia 
social, nomeadamente das 
Misericórdias, na prestação 

de cuidados de Saúde”.
Sensibilizar os Governos 
para o papel que as Miseri-
córdias portuguesas podem 
ter na prestação de um 
serviço de Saúde de 

proximidade junto das 
populações, com benefícios 
do lado da despesa para o 
Serviço Nacional da Saúde, 
é um dos motes do 
congresso.

Teresa Santos
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Estudo	“Apesar	das	difi	-
culdades (económicas), as 
Misericórdias têm aumen-
tado a sua capacidade 
produtiva”, sendo que as 
“estruturas ligadas ao 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) são as suas principais 
clientes”.
Esta é uma das conclusões 
de um estudo, apresentado 
ontem, em Vila do conde, 
durante o congresso “as 
Misericórdias e a Saúde”, 
que hoje termina.
Segundo o documento, 
que analisou 16 misericór-
dias, situadas de norte a 
sul do País, o aumento da 

actividade nestas institui-
ções situa-se, sobretudo 
em áreas como a consulta 
programada, atendimento 
permanente, patologia clí-
nica, imagiologia, técnicas 
gastrenterológicas e medici-
na física e de reabilitação. 
apesar deste crescimento 
generalizado, há serviços 
onde houve uma diminuição 
das actividades como cirur-
gias e técnicas cardiológicas 
e oftalmológicas. 
Manuel Lemos, presidente 
da União das Misericórdias 
Portuguesas, considerou 
necessário que “os respon-
sáveis do Ministério da 

Saúde” percebam que estas 
são “Instituições de utili-
dade pública” e não fazem 
parte do sector privado. E 
defendeu que as misericór-
dias devem ser vistas como 
“complementares ao Esta-
do”. apesar de o “orçamento 
ser cada vez mais reduzido”, 
as misericórdias, porque 
“não são concorrentes” do 
Estado, podem “contribuir 
para ajudar a atingir os 
objectivos que o Ministério 
da Saúde se propõe”, disse o 
médico Salazar coimbra.

Lusa

Crise não travou cuidados
prestados pelas misericórdias 29/Maio/2010
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Congresso de Vila do Conde já considerado histórico
Governo quer Misericórdias 
a completar Estado na Saúde 29/Maio/2010

o secretário de Estado 
adjunto e da Saúde, Manuel 
Pizarro,	afi	rmou	querer	
passar a uma «contratação 
efectiva» o acordo «genéri-
co» e consensual de que as 
Misericórdias portuguesas 
são fundamentais para um 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) mais equilibrado 
e ágil. Para o governan-
te,	afi	rmar	o	princípio	da	
complementaridade entre 
as Misericórdias e o Estado 
é «assunto adquirido», pelo 
que se comprometeu ontem 
a rubricar com aquelas 
instituições alguns contra-
tos	de	serviços	até	ao	fi	nal	
do ano. a garantia deixa-
da por Manuel Pizarro na 
abertura do I congresso do 
Grupo Misericórdias Saúde 
suscitou um efusivo aplauso 
dos participantes no evento 
que se realiza no âmbito dos 

500	anos	da	Misericórdia	de	
Vila do conde.
o secretário de Estado 
defendeu que sejam dados 
passos no sentido de uma 
«maior transparência e 
rigor» nas relações entre o 
Estado e as Misericórdias e 
que cada um saiba o papel 
que deverá ocupar e desen-
volver no que ao SNS diz 
respeito.
Garantindo que participa-
va naquele congresso sem 
preconceitos	e	«ideias	fi	xas»,	
o governante não deixou de 
destacar o «trabalho histó-
rico» das Misericórdias em 
Portugal, concretamente ao 
nível	da	Saúde,	e	a	certifi	-
cação de qualidade que nos 
últimos anos têm conferido 
àquela área em particular. 
ora, isso, na sua opinião 
«dá garantia e solidez» ao 
cumprimento dos compro-

missos já assumidos e a 
estabelecer.
Misericórdias e Estado têm 
de participar numa “visão 
comum” sobre as necessi-
dades do SNS numa pers-
pectiva de serviço, adiantou 
Manuel Pizarro. 
o secretário de Estado des-
tacou ainda o carácter social 
da rentabilidade alcançada 
pelas Misericórdias. Se no 
sector privado os lucros se 
repartem pelos investidores, 
no sector social – o também 
designado terceiro sector 
– os proveitos obtidos com 
a gestão dos serviços de 
saúde são para reinvestir em 
proveito da comunidade. «as 
Misericórdias são, por isso, 
também elemento de desen-
volvimento local que está 
muito para além da Saúde», 
salientou o governante.
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SAP são «anomalia» 
instalada no SNS
«assegurando que não 
estava ali para anunciar 
nenhum encerramento de 
Serviços de atendimento 
Permanente (SaP), Manuel 
Pizarro não deixou de dizer 
que «os SaP são uma ano-
malia do SNS». São, conti-
nuou o governante, «uma 
anomalia que se instalou no 
nosso país». «Se o SNS fun-
cionasse de forma adequada 
não haveria necessidade dos 
SaP», indicou o secretário 
de Estado que considera a 
Saúde como um dos sectores 
mais importantes para a 

vida das sociedades moder-
nas.
o governante, que fala-
va para cerca de quatro 
centenas de congressistas 
– a maioria provedores e 
mesários de muitas das 
Misericórdias existentes em 
Portugal – sublinhou que 
«o	discurso	das	dificulda-
des não é um discurso de 
futuro» e que não se pode 
esquecer «o bem que se faz», 
neste sector pelo Estado, pe-
los privados e também, em 
crescente presença, pelas 
Misericórdias.

a maior esperança de vida 
«coloca novas exigências» 
não apenas à Saúde como a 
toda a sociedade. «a batalha 
não pode ser ganha apenas 
pelo Estado mas também 
por todos os agentes» que se 
movimentam nesta área. 
«Temos de encontrar, por-
que o objectivo é o mesmo, 
os fóruns e espaços adequa-
dos», salientou Manuel Pi-
zarro, adiantando que «este 
congresso é um passo muito 
importante nesse sentido». 

 Álvaro Magalhães

“Máquina” do Ministério
não compreende Misericórdias
o presidente da União das 
Misericórdias Portugue-
sas (UMP), Manuel Lemos 
destacou a importância da 
realização do I congresso do 
Grupo Misericórdias Saúde 
como factor «essencial» para 

que os responsáveis admi-
nistrativos do Ministério 
da Saúde (MS), «a famosa 
“máquina” do Ministério, 
percebam, de uma vez por 
todas, que as Misericórdias 
são instituições de utilidade 

pública, que não são sector 
privado e que não estão no 
mercado».
Manuel de Lemos disse ser 
«importante que a “máqui-
na” perceba, de uma vez por 
todas, que as Misericórdias 
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são complementares do 
Estado e ser complementar 
não é ser supletivo».
assinalou ainda o presiden-
te da UMP que «é impor-
tante,	finalmente,	que	a	
“máquina” perceba de uma 
vez	por	todas	que	as	difi-
culdades económicas que o 
Mundo atravessa e, muito 
particularmente Portugal, 
exigem um recurso crescen-
te às instituições do sector 

social».
o presidente do Grupo Mi-
sericórdias Saúde, Salazar 
coimbra voltou a recordar 
que a «complementaridade» 
entre Misericórdias e Esta-
do «tem sido muito discreta 
e, a maioria das vezes, com 
lacunas de compreensão 
pelos próprios doentes, 
pelas instituições públicas e 
respectivos dirigentes». 
Também o presidente do 

congresso e provedor da 
Santa casa da Miseri-
córdia de Vila do conde, 
arlindo Maia, destacou que 
«as Misericórdias sempre 
primaram por providenciar 
às populações, cuidados de 
saúde de proximidade com 
carinho e humanidade». 

Álvaro Magalhães
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Misericórdias querem firmar 
mais parcerias com o Estado

29/Maio/2010

Uma complementaridade 
com o Estado que se quer 
cada vez mais activa, a 
bem de uma maior efici-
ência do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS). Foi 
este o mote para o arran-
que do 1º Congresso “As 
Misericórdias e a Saúde”, 
a decorrer em Vila do 
Conde.
“ o reconhecimento, ou me-
lhor, o não reconhecimento 
do que tem sido e pode ser 
a participação das miseri-
córdias no sector da Saúde é 
um problema mal resolvido 
na sociedade portuguesa e, 
seguramente, encontram-se 
aí muitas das debilidades 
que todos apontam ao SNS, 
frisou o presidente da União 
das Misericórdias Portugue-
sas (UMP), Manuel Lemos, 
na sessão de abertura do 

congresso, onde foi apre-
sentado um estudo sobre a 
actividade hospitalar das 
misericórdias (ler caixa).
Dirigindo-se ao Secretário 
de Estado da Saúde, Ma-
nuel Pizarro, Manuel Lemos 
deixou  o repto de se avan-
çar “com a maior brevidade” 
com o protocolo assinado 
entre a UMP e o Ministério, 
a 27 de Março último. “É 
essencial que os responsá-
veis do Ministério da Saúde 
percebam, de uma vez por 
todas, que as misericórdias 
são instituições de utilidade 
pública, que não são sector 
privado”, sublinhou.
“O	desafio	é	organizar-
mos melhor a cooperação 
que já fazemos com as 
misericórdias na Saúde e, 
eventualmente, alargar os 
serviços que são prestados, 

sempre numa perspectiva 
de complementaridade em 
relação ao SNS”, reconheceu 
Manuel Pizarro, acrescen-
tando que essa “colaboração” 
pode “permitir uma gestão 
mais	eficiente	de	recursos	do	
SNS. “Por exemplo, quando 
pedimos aos hospitais que 
baixem as horas extraordi-
nárias - que nalguns casos 
são excessivas - e queremos, 
ao mesmo tempo, assegurar 
a qualidade e quantidade de 
cuidados prestados, podemos 
contratar com misericórdias 
a actividade. No serviço 
público, em horas extraordi-
nárias, é mais dispendioso”, 
salientou o secretário de 
Estado da Saúde.
Pizarro salvaguardou que 
isso	não	significa,	necessa-
riamente, um aumento do 
número de doentes do SNS 

Secretário de Estado da Saúde mostra-se receptivo ao aprofundamento da cooperação
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tratados nas misericórdias. 
E, falando do hospital da 
Prelada,	deixou	a	nota:	“Te-
mos diminuição de algumas 
áreas, onde os hospitais 
púbicos já respondem às 
necessidades - por exemplo, 
cirurgia geral - e apostamos 
na criação de novas linhas 
na área da cirurgia vascu-
lar em que precisamos de 
aumentar a resposta”. 
A	flexibilidade,	diz	o	gover-
nante, é uma das maiores 
vantagens deste “casamen-
to”. ”a cada ano adapta-
remos os contratos àquilo 

que são as necessidades”, 
rematou, assumindo o 
compromisso de aprofundar 
o trabalho técnico para que, 
ainda este ano, possam ser 
assinados alguns dos novos 
contratos com as misericór-
dias”.

ana Trocado Marques
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o presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas, 
Manuel Lemos, instou on-
tem o Ministério da Saúde 
a, “com maior brevidade, 
dar corpo” ao protocolo que 
as instituições assinaram 
em Março e que prevê 
uma cooperação entre dois 
organismos. Manuel Lemos 
falava na sessão de abertu-
ra do I congresso do Grupo 
Misericórdias Saúde.

Acordo na Saúde
ainda por aplicar

30/Maio/2010

MAnUEL LEMOS 
PRESIDEntE DA UnIÃO DAS MISERICÓRDIAS 

o presidente da União das 
Misericórdias Portugue-
sas (UMP), instou ontem o 
Ministério da Saúde a, “com 
maior brevidade, dar corpo” 
ao protocolo que as institui-
ções assinaram no dia 27 
de Março e que prevê uma 
cooperação entre os dois 
organismos, disse Manuel 
Lemos.

30/Maio/2010

Assistência Social
Misericórdias 

desafi am 
Governo
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Santas Casas querem ser parceiras do Estado
Serviço das Misericórdias na Saúde 
não é privado nem está no mercado 30/Maio/2010

o presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas 
realçou ontem que é da total 
importância que se perceba 
de uma vez por todas que o 
serviço prestado na área da 
saúde pelas Misericórdias 
não é privado e não está no 
mercado. «Logo não somos 
comparados com o sector 
privado», sublinhou Manuel 
Lemos. 
Na sessão de encerramento 
do 1º congresso do Grupo 
Misericórdias Saúde, que 
decorreu ontem em Vila 
do conde e foi presidida 
pelo Secretário de Estado 
da Saúde, o responsável, 
dirigindo-se directamente 
àquele governante, garantiu 
que a sua disponibilidade 
de cooperação no sector da 
Saúde é séria, «assente num 
conjunto de princípios e va-

lores que resultam da nossa 
natureza, na consciência 
efectiva de que a Saúde é 
um direito-dever dos cida-
dãos e das instituições.
Manuel de Lemos criticou 
mesmo aqueles políticos que 
falam de pressupostos pre-
conceitos político-ideológicos 
para sustentarem que o 
sector Social não deve par-
ticipar no Serviço Nacional 
de Saúde, apontando o dedo 
a cada um dos partidos com 
assento na assembleia da 
República.
Para o presidente, a verda-
de é que, mesmo tendo em 
conta	todas	as	difi	culdades,	
«o regresso das Misericór-
dias ao sector da Saúde tem 
sido, e vai continuar a ser, 
inexorável». E, na sua opi-
nião, a realidade económica 
e social vai impor que se 

acelere a cooperação entre 
as Misericórdias e o Estado. 
Segundo defendeu, numa 
altura em que o sector 
público fala de limitação ao 
investimento e de limitação 
à contratação de recursos 
humanos, e, por outro lado, 
as Misericórdias têm-se 
esforçado a investir e a 
contratar recursos huma-
nos com a mesma utilidade 
pública, «não faz sentido 
nenhum que se assobie para 
o lado».
«Porquê investir num hos-
pital público se, ali ao lado, 
num hospital de utilidade 
pública, sem custos para os 
portugueses, faz o mesmo 
serviço com a mesma quali-
dade e sem despesa públi-
ca?», questionou.
A	fi	nalizar	o	seu	discurso,	
Manuel	Lemos	desafi	ou	o	
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«Ministério da Saúde a, com 
a maior brevidade e sem 
hesitações ou desvios», a dar 
corpo «ao importantíssimo 
protocolo» que ambos assi-
naram no passado dia 27 de 
Março.
«Não está aqui em causa o 
futuro das Misericórdias. 
as Misericórdias têm muito 
que fazer. Já cá estamos há 
500	anos.	O	que	estamos	
aqui a dizer é por causa 
dos cidadãos portugueses», 
sublinhou.
o secretário de Estado da 
Saúde reconheceu, por sua 
vez, a importância do papel 
das Misericórdias neste 
sector, realçando que elas 
são um parceiro natural do 
Estado.
«Não podemos ignorar 
nem esquecer que antes de 
existir o Serviço Nacional de 
Saúde em Portugal o acesso 
aos cuidados de saúde era 
feito essencialmente nos 
hospitais das Misericór-
dias», disse Óscar Gaspar, 

que esteve em Vila do 
conde em substituição da 
ministra da Saúde.
Segundo referiu, em relação 
ao protocolo assinado a 27 
de Março, neste momento, 
há vontade política para 
que na próxima semana se 
chegue a acordo sobre os 
termos concretos dos contra-
tos a assinar.
o governante disse, por 
outro lado, que a comple-
mentaridade entre o Serviço 
Nacional de Saúde e as 
Misericórdias tem aberto 
novas áreas de interven-
ção. Uma delas, sublinhou, 
é o desenvolvimento da 
Rede Nacional de cuidados 
continuados Integrados, 
que	classificou	de	«determi-
nante» para o bom funciona-
mento do Serviço Nacional 
de Saúde.
Por	fim,	Óscar	Gaspar	
terminou a sua intervenção 
com aquilo que disse ser 
uma	palavra	de	confiança.	
«Gostava de dizer que me 

comprometo solenemen-
te em manter esta nossa 
cooperação», disse, obtendo 
uma salva de palmas de 
toda a plateia.

Trabalho prossegue
Nesta sessão de encerra-
mento, o presidente do 
congresso sublinhou que o 
encontro não terminou on-
tem. «De facto, este encon-
tro criou expectativas muito 
altas às Misericórdias e à 
população que estas ser-
vem,	e	vai	ficar	na	mente	de	
todas as pessoas que vive-
ram este congresso», disse 
o Provedor da Santa casa 
da Misericórdia de Vila do 
conde.
Na opinião de arlindo Maia, 
«o Ministério da Saúde, 
através dos seus altos 
representantes, trouxe-nos 
a mensagem de uma maior 
abertura com as Miseri-
córdias, para que estas 
possam, em colaboração e 
complementaridade com o 
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Ministério da Saúde, desen-
volver actividades em prol 
das pessoas que precisam de 
cuidados de saúde».
«Todos estão interessados 
em melhorar profundamen-
te as condições de saúde 
das populações, e com a 
mais-valia que representa o 
facto dos serviços prestados 

serem com proximidade», 
disse o responsável pela ins-
tituição que está a celebrar 
500	anos	de	existência.
Por	fim,	o	presidente	da	
câmara de Vila do conde 
realçou a importância deste 
congresso, vaticinando que 
ele	fica	na	história	da	cida-
de. Na sua opinião, este en-

contro será determinante no 
papel que as Misericórdias 
vão ter no futuro na área da 
Saúde. Mário de almeida 
sublinhou que é nestas ins-
tituições que muitas pesso-
as encontram ajuda para os 
seus problemas.

José carlos Ferreira

Misericórdias prometem promover 
acesso à saúde em igualdade de direitos
as Santas casas da Mise-
ricórdia comprometeram-se 
ontem a direccionar a sua 
intervenção para os mais 
carenciados, promovendo o 
acesso à Saúde em igualda-
de de direitos, com a máxi-
ma dignidade e qualidade 
de que qualquer ser huma-
no é merecedor, indepen-
dentemente da sua condição 
sócio-económica. 
Esta é uma das principais 
conclusões do 1º congresso 
do Grupo Misericórdias 

Saúde, que decorreu no 
Teatro Municipal de Vila 
do conde e que terminou 
ontem com uma sessão 
presidida pelo secretário 
de Estado da Saúde, Óscar 
Gaspar.
No documento, que foi lido 
pelo presidente do Gru-
po Misericórdias Saúde, 
Salazar coimbra, as Miseri-
córdias	afirmam-se	também	
preocupadas com o aumento 
dos grandes dependentes 
nos seus Lares de Pessoas 

Idosas	que,	segundo	afir-
mam, atingem apreciáveis 
percentagens, reduzindo 
a qualidade de vida dos 
residentes activos. «Trata-
-se de uma situação que 
carece de um novo e urgente 
enquadramento daqueles 
dependentes no âmbito da 
Rede dos cuidados conti-
nuados Integrados», lê-se no 
documento.
ainda no âmbito desta rede, 
as Misericórdias manifes-
tam o seu compromisso em 
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prosseguir com o trabalho 
do seu desenvolvimento, 
num quadro de diálogo e 
reflexão	sobre	a	sua	eficácia	
e	maior	eficiência,	tendo	
em atenção particular as 
demências.
Reconhecendo, por outro 
lado, o papel fundamental 
da Economia Social no sec-
tor da Saúde, as Misericór-
dias dizem que pretendem 
incentivar o Estado a criar 
as condições legais que per-
mitam o desenvolvimento 
sustentável e a necessária 
estabilidade institucional, 
de forma a que estas ins-
tituições salvaguardem o 
espírito genuíno da sua 

missão mas encontrem, na 
sua liberdade de acção e nos 
meios alternativos, resposta 
para	o	seu	equilíbrio	finan-
ceiro.
outra conclusão que sai 
deste congresso é o com-
promisso em incentivar as 
Misericórdias de todo o país 
a desenvolver projectos na 
área da Saúde e implemen-
tar na rede misericordiana 
processos de qualidade e 
de avaliação, intra e inter-
-partes,	que	se	afigurem	
conducentes a uma melho-
ria na prestação de serviços 
aos cidadãos.
Por	fim,	realça-se	ainda	
nestas conclusões a intenção 

de colaborar com o Ministé-
rio da Saúde na criação das 
condições para a rápida im-
plementação do Protocolo de 
cooperação celebrado entre 
a União das Misericórdias 
Portuguesas e o Ministério 
da Saúde no passado dia 
27 de Março, na medida 
em que as Misericórdias 
afirmam-se	convictas	de	que	
poderão ser uma mais-valia 
numa perspectiva não con-
correncial, mas de comple-
mentaridade, para ajudar a 
suprir	as	insuficiências	da	
rede pública. 

José carlos Ferreira
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Rede de Cuidados Continuados 
tem de olhar para a demência

30/Maio/2010

o Provedor da Misericór-
dia de Mora e membro do 
Secretariado Nacional da 
União das Misericórdias 
Portuguesas garante que 
a Rede Nacional de cuida-
dos continuados vai ter de 
preparar-se para a área da 
demência.
Falando no 1º congresso 
do Grupo Misericórdias 
Saúde, caldas de almeida 
disse que, neste momento, 
os cuidados continuados 
são já uma porta de entrada 
para pessoas com demência. 
«Isto é algo que vai obrigar 
a ter novos custos, vai obri-
gar a ter novas adaptações 
e vai obrigar a ter formação 
profi	ssional»,	disse.
o Provedor revelou que já 
se iniciaram reuniões de 
trabalho com o Ministério 
da Saúde para abordar 
este problema. Para já, 

pretende-se que estas pes-
soas	possam	fi	car	em	casa,	
prestando-lhes um apoio 
domiciliário muito especí-
fi	co.	Um	dos	objectivos,	por	
exemplo, é prestar formação 
às pessoas que irão prestar 
o apoio domiciliário.
outro tipo de resposta em 
equação são os centros 
de Dia para pessoas com 
demência. Segundo caldas 
de almeida, estes equipa-
mentos terão que ter um 
horário de funcionamento 
mais alargado, para que as 
famílias possam trabalhar. 
«É uma resposta com gran-
de potencial», que tem de 
ter técnicos especializados e 
espaços	específi	cos	disse.
aliás, sublinhou, o espa-
ço do centro de Dia para 
pessoas com demência não é 
igual àquele para as outras 
pessoas.

Por	fi	m,	outra	resposta	em	
equação são as Unidades de 
Internamento, que poderão 
ser divididas em dois tipos. 
Uma para as chamadas 
fases 1 e 2 de demência, 
e outra para a fase 3. a 
primeira é para pessoas 
que estão em sua casa, mas 
que entraram em agitação 
e as famílias já estão muito 
cansadas. São, no fundo, 
internamentos de semanas, 
ou, no máximo, um mês ou 
dois. «São unidades muito 
especializadas», realçou o 
Provedor, frisando que «não 
é preciso ter uma unidade 
deste género em todo o país, 
mas é preciso em todo o país 
ter acesso a uma unidade 
destas».
Neste momento, realçou 
ainda caldas de almeida, se 
o Ministério quiser sentar-
-se à mesa para abordar 
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esta questão, a União das 
Misericórdias Portuguesas 
tem já preparado o projecto 
de arquitectura para o que 
é uma Unidade de Interna-
mento e o que é o conceito 
operacional.
Depois, há uma outra ne-
cessidade de internamento, 
que não tem nada que ver 
com esta primeira, e que 
diz respeito apenas à fase 3. 
ou seja, tem que ver com o 

acompanhamento terminal 
das pessoas com demência.
Para o futuro, a União das 
Misericórdias garante que 
não tem dúvidas que a 
necessidade em cuidados 
continuados vai crescer. No 
entanto, acrescentou «não é 
de esperar que os recursos 
cresçam». olhando ainda 
para o futuro, caldas de al-
meida	afirma	que	as	Mise-
ricórdias têm preocupações 

muito grandes. Desde logo, 
qual a sustentabilidade que 
estas instituições vão ter? E 
depois, que sustentabilidade 
vai ter a rede? São estas 
algumas questões que pre-
ocupam as Misericórdias, 
afiançou.

José carlos Ferreira
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O presidente da União das 
Misericórdias Portuguesas 
(UMP) frisou que sem estas 
instituições não haveria em 
Portugal uma rede de cui-
dados continuados integra-
dos. “Sem as misericórdias 
não havia rede de cuidados 
continuados integrados em 
Portugal”,	afi	rmou	à	Lusa,	
Manuel Lemos, que parti-
cipou no I congresso “as 
Misericórdias e a Saúde”.
Segundo o presidente da 
UMP, ao longo dos últimos 
10	anos	“na	área	hospitalar,	
as misericórdias operaram 
centenas de milhares de 
portugueses que de outra 
maneira teriam ido engros-

Misericórdias lembram que sem elas 
“não haveria rede de 
cuidados continuados”

31/Maio/2010

sar as listas de espera dos 
hospitais públicos com as 
pessoas a sofrer e à espera”. 
“Nós somos 62 por cento 
da rede [de cuidados con-
tinuados] e com o segundo 
programa modelar que 
vamos assinar no próximo 
dia	05	de	Junho	vamos	
passar	para	80	por	cento”,	
salientou.
Por isso mesmo faz uma 
“avaliação extremamente 
positiva” do que tem sido o 
trabalho das misericórdias 
na saúde em Portugal, des-
tacando que em “momento 
de crise para os portugue-
ses” é preciso avaliar qual a 
presença que estas entida-

des podem ter “no sector da 
saúde em todas as suas áre-
as, quer na área da saúde 
hospitalar, quer na área dos 
cuidados continuados, quer 
na área da saúde familiar”.
Lembrando que “até 1974 
foram praticamente os 
hospitais das misericórdias 
que asseguraram a saúde 
dos portugueses” e que 
“nestes	últimos	40	anos	as	
misericórdias têm vindo a 
regressar ao sector da saú-
de”, Manuel Lemos referiu 
ser agora necessário “fazer 
uma avaliação do que tem 
sido a sua presença”; tema 
que será debatido durante o 
congresso. 
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Junho/2010

o I congresso do Grupo 
Misericórdias Saúde (GMS) 
juntou	cerca	de	400	partici-
pantes e foi aberto e encer-
rado por dois secretários de
Estado. Em nome do 
Ministério da Saúde, os 
governantes anunciaram 

garantias que o acordo de 
princípios	fi	rmado	em	Mar-
ço vai concretizar-se
em contratos a celebrar 
com cada Misericórdia. Na 
sessão de encerramento 
e em representação da 
ministra ana Jorge, Óscar 
Gaspar chegou mesmo a 
considerar uma “revolu-
ção do sector da Saúde em 
Portugal”. a iniciativa foi 
organizada no âmbito das 
comemorações	dos	500		
anos da Santa casa de Vila 
do conde.
o secretário de Estado 

adjunto e da Saúde, Manuel 
Pizarro, foi quem deu a boa 
notícia aos congressistas. 
Disse	querer,	até	ao	fi	nal	do	
ano, passar a uma “con-
tratação efectiva” o acordo 
“genérico” e consensual
de que as Misericórdias por-
tuguesas são fundamentais 
para um Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) mais equi-
librado e ágil. a resposta 
dos congressistas não se fez 
esperar e o governante foi 
surpreendido com um efusi-
vo aplauso.
Pizarro disse ainda que o 
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princípio da complementari-
dade entre as Misericórdias 
e o Estado é para o governo 
“assunto adquirido”, pelo 
que se comprometeu já a 
rever e a rubricar contratos 
de serviços com algumas 
Misericórdias.
o secretário de Estado 
defendeu “maior transpa-
rência e rigor” nas relações 
entre o Estado e as Miseri-
córdias para que cada um 
saiba o papel que deverá 
desempenhar no âmbito do 
SNS.
Garantindo que estava ali 
sem preconceitos e “ideias 
fixas”,	Pizarro	não	deixou	de	
destacar o “trabalho histó-
rico” das Misericórdias em 
Portugal, concretamente ao 
nível	da	Saúde,	e	a	certifi-
cação de qualidade que nos 
últimos anos têm conferido 
àquela área em particular. 
Na sua opinião, isso “dá ga-
rantia e solidez” ao cumpri-
mento dos compromissos já 
assumidos e a estabelecer.

Misericórdias e Estado têm 
de participar numa “visão 
comum” sobre as necessida-
des do SNS numa perspecti-
va de serviço, defendeu.
o secretário de Estado des-
tacou ainda o carácter social 
da rentabilidade alcançada 
pelas Misericórdias,
cujos proveitos obtidos são 
para reinvestir em proveito 
da comunidade.
No	final	da	primeira	ma-
nhã do congresso, já eram 
muitos os responsáveis das 
Misericórdias que admitiam 
que os principais objectivos 
do encontro tinham sido 
atingidos. No encerramento 
do congresso e em substi-
tuição a ministra da Saúde, 
ana Jorge, o secretário de 
Estado da Saúde, Óscar 
Gaspar, voltou a garantir
que a tutela está empe-
nhada	em	avançar,	defi-
nitivamente, para uma 
“cooperação preferencial 
com as Misericórdias”, uma 
vez que, destacou, “está 

feita	e	assente	a	clarificação	
das relações entre as duas 
partes”.
Óscar Gaspar chegou 
mesmo a considerar que, 
face às conclusões a que o 
I congresso do GMS tinha 
chegado se estava a cami-
nhar rumo a uma “revolu-
ção do sector da Saúde em 
Portugal”.
o governante lembrou que 
o SNS “não chega a todos e 
precisa das Misericórdias” 
para, na proximidade que 
conquistaram ao longo de 
séculos com as comuni-
dades, possam auxiliar o 
Estado nesse objectivo que é 
levar os cuidados de saúde a 
todos os cidadãos.
Já antes o presidente 
da União das Misericór-
dias Portuguesas (UMP), 
Manuel de Lemos, tinha 
assegurado que a disponi-
bilidade de cooperação das 
Misericórdias no sector da 
Saúde “é uma disponibilida-
de séria, assente num con-
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junto de princípios e valores 
que resultam da nossa natu-
reza, na consciência efectiva 
de que a Saúde é um direito/
dever dos cidadãos e das 
instituições”.
“comprometo-me pessoal e 
solenemente a manter esta 
cooperação”, concluiu o se-
cretário de Estado da Saúde 
provocando o aplauso da 
plateia reunida no Teatro 
Municipal de Vila do conde.

Regresso certo à saúde
Apesar	das	difi	culdades	
encontradas, até agora, em 
fazer cumprir os acordos de 
cooperação assinados, não 
ao nível ministerial mas na 
“prática diária das organi-
zações da administração 
do Estado”, o presidente 
da UMP sustenta que “o 
regresso das Misericórdias 
ao sector da saúde, e muito 
especialmente à área hospi-
talar, tem sido inexorável”. 
É que todas as que têm acti-
vidade nesta área, têm mais 

actividade do que tinham
há 10 anos. 
Manuel de Lemos não 
dúvida que “a realidade 
económica e social vai impor 
ao Estado que acelere este 
caminho”.
No fundo, o que está em 
causa não é o futuro das 
Misericórdias na área da 
saúde, mas “tão simples-
mente prestar cuidados de 
saúde com qualidade aos 
cidadãos portugueses.
E é esse desígnio comum 
que nos faz estar aqui, a 
trabalhar em conjunto
– Estado e Misericórdias 
como representantes das 
comunidades de onde somos 
oriundos”, assegura o presi-
dente da união das Miseri-
córdias portuguesas.

álvaro Magalhães



420

DOSSIER DE IMPRENSA

 IMPRENSA ESCRITA

necessidades 
de cuidados 
continuados
vão crescer

o segundo dia do congresso 
foi dedicado ao tema do en-
velhecimento da população 
e à prestação de cuidados 
continuados por parte das 
Misericórdias.
Uma das conclusões é que 
esta área de serviços está 

a sobrecarregar as insti-
tuições com custos que não 
estavam previstos inicial-
mente e que
o Estado tarda em reconhe-
cer.
Falando da visão das 
Misericórdias na evolução 
da Rede Nacional de cui-
dados continuados Inte-
grados (RNccI), caldas de 
almeida, do Secretariado 
Nacional da UMP salientou 
que as Misericórdias têm 
consistência no que fazem 
em cuidados continuados e 
que estas instituições
não podem continuar a ser 
pagas da mesma forma 
como actualmente
acontece.
“Temos contratos com a uni-
dade de missão e, sucessiva-
mente, é-nos
pedido mais este e mais 
aquele serviço sem que nos 
paguem para isso”,
afi	rmou.
Por outro lado, caldas de 
almeida indicou que os 

centros de saúde não têm 
capacidade – e cada vez têm 
menos – para assumirem 
uma rede estatal de apoio 
domiciliário. “Se o governo 
quer estender o apoio do-
miciliário a todo o país tem 
de contratualizar com as 
Misericórdias”, garantiu.
Preocupadas com a susten-
tabilidade da RNccI, as 
Misericórdias apontam para 
a necessidade de se
pensar devidamente nos 
efeitos do envelhecimento, 
concretamente na
demência e nos cuidados 
que exige. “É indiscutível 
que as necessidades dos 
cuidados continuados vão 
crescer e as Misericórdias 
vão	apostar	na	qualifi	cação	
e competência para
uma	maior	efi	ciência”,	sus-
tentou caldas de almeida.
o debate neste domínio 
não foi tão profícuo quanto 
inicialmente estava
previsto dada a inesperada 
ausência da coordenadora 
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da Unidade de Missão da 
RNccI, Inês Guerreiro.
a propósito deste tema, o 
presidente da UMP disse 
aos congressistas que, aten-
dendo aos dados apresen-
tados durante os trabalhos, 
“96,5%	dos	idosos	precisam	
de apoio domiciliário porque 
não estão institucionaliza-
dos”. “Esta é uma realidade 
e vamos ter de falar dela.

Até que ponto o Estado 
conta com as Misericór-
dias?
o sector social está perfeita-
mente enquadrado na nossa 
legislação mas, por vezes, 
surge afastado da prática e 
esquecido dos nossos discur-
sos.

Mas não é por acaso que a 
constituição Portuguesa 
organizou o país num sector 
público, num sector social 
onde as Misericórdias se 
enquadram, e num sector 
privado.
Nem sempre é lembrado 
mas	está	defi	nido	também	
que o Estado tem
especiais obrigações em re-
lação ao apoio e organização 
do sector social. Valoriza-se 
o sector social
como aquele que dá opor-
tunidade aos cidadãos de 
intervirem na organização 
da vida colectiva para
responder às necessidades 
comuns. Essa intervenção 
activa dos cidadãos, tão 
visível através do trabalho 
desenvolvido pelas Miseri-
córdias, é
decisiva	para	a	afi	rmação	
da qualidade das respostas 
aos problemas e até, diria 
mais, da qualidade da de-
mocracia.

Cooperação com as Mise-
ricórdias até quando?
o Estado não quer utilizar 
as Misericórdias de uma for-
ma descartável.
Não estamos aqui para as-
segurar acordos de serviços 
até quando o Estado tiver 
resposta própriaNão. as 
Misericórdias são nossas 
parceiras. No caso da Rede 
Nacional de
cuidados continuados 
Integrados, a questão é 
muito	clara:	não	queremos	
ter uma rede estatal destes 
cuidados. consideramos que 
as Misericórdias e as IPSS 
têm melhores condições de 
prestar este serviço.
Por isso, não queremos 
estar	a	ratifi	car	uma	cola-
boração para um, três ou 
cinco anos, mas antes para 
fundamentar uma relação 
duradoura.
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CONCLUSÕES
As Santas Casas da Mi-
sericórdia, em congresso 
do grupo Misericórdias 
Saúde, comprometem-se 
perante os portugueses 
a:
1. continuar a Missão no 
sector da Saúde, convictas 
da excelência que podem 

oferecer nos seus processos 
e serviços, assim como da 
necessidade
em adoptar novas metas e 
perspectivas de cooperação 
para uma mais activa par-
ticipação das Misericórdias 
na resolução dos problemas 
de saúde das pessoas.

2. Reforçar a disponibilida-
de e empenho na prestação 
de serviços na área da saú-
de, sempre no pressuposto 
de que tal actividade terá 
como princípios norteadores 
a qualidade, a atenção e a
proximidade.

3. Registar o compromisso 
público do Governo de re-
forçar o trabalho técnico em 
curso visando a celebração 
dos contratos - programa 
decorrentes do Protocolo de 
Cooperação	até	fi	nal	do	ano.

4. colaborar com o Minis-
tério da Saúde
na criação das condições 
para a rápida implementa-
ção do Protocolo de coope-
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ração, numa perspectiva 
não concorrencial mas de 
complementaridade e procu-
rando “ajudar o Ministério 
da	Saúde	a	suprir	as	insufi	-
ciências da rede pública”.

5. continuar o seu empe-
nho no sentido de sedimen-
tar a ideia de que a colabo-
ração entre o Ministério da 
Saúde e as Misericórdias 
tem a missão comum de 
construir um país melhor.

6. Incentivar as Misericór-
dias a desenvolver projectos 
na área da Saúde e imple-
mentar processos de qua-
lidade e de avaliação que 
se	afi	gurem	conducentes	a	
uma melhoria na prestação 
de serviços aos cidadãos.

7. Encarar a cultura de 
avaliação como expressão 
de progresso civilizacional, 
independentemente das 
vicissitudes	e	difi	culdades	
da sua aplicação,
observando	as	especifi	ci-
dades intrínsecas ao acto 
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médico.

8. Estar atentas ao sentir 
das comunidades em que 
se inserem e às diferentes 
necessidades dos cidadãos, 
procurando ter uma ajusta-
da,	efi	caz	e	rápida	capaci-
dade de resposta perante os 
desafi	os.

9. colocar sempre a pessoa 
como o centro da actividade, 
humanizando e aproximan-
do os serviços.

10. Direccionar a interven-
ção das Misericórdias para 
os mais carenciados, promo-
vendo o acesso à Saúde em 
igualdade de direitos, com a 
máxima dignidade e quali-
dade.

11. Realçar a preocupação 
das Misericórdias com o 
aumento dos
grandes dependentes nos 
seus Lares de Pessoas Ido-
sas, que atingem apreciá-
veis percentagens, reduzin-
do a qualidade de vida dos 

residentes activos. Trata-se 
de uma situação que care-
ce de um novo e urgente 
enquadramento daqueles 
dependentes no âmbito da 
Rede dos cuidados continu-
ados Integrados.

12. No âmbito da Rede 
Nacional dos cuidados 
continuados Integrados, 
manifestar o compromisso 
em prosseguir com o traba-
lho do seu desenvolvimento, 
num quadro de diálogo e 
refl	exão	sobre	a	sua	efi	cácia	
e	maior	efi	ciência,	tendo	
em atenção particular as 
demências.

13. Reconhecer o papel 
fundamental da Economia 
Social no sector da Saúde, 
incentivando o Estado a 
criar as condições legais que 
permitam o desenvolvimen-
to sustentável e a necessá-
ria estabilidade Institucio-
nal.

14. continuar a mani-
festar a atenção e a dispo-

nibilidade aos problemas 
do envelhecimento e das 
doenças crónicas, pelo que 
este congresso exprime 
uma vontade inequívoca de 
colaboração e parceria das 
Misericórdias com o Estado 
e as comunidades na busca 
de soluções, quer no âmbito 
Segurança Social quer no 
âmbito da Saúde.
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I Congresso
“As Misericórdias e a Saúde”
analisou políticas sociais 2/Junho/2010

A construção do novo hospital da Póvoa de Varzim/Vila do Conde foi uma garantia dada 
pelo Secretário de Estado da Saúde, no congresso que abordou temas que preocupam a 
população em geral e destacou as políticas de Estado

o papel das Misericórdias 
na Saúde em Portugal foi o 
mote do I congresso “as Mi-
sericórdias e a Saúde” que 
decorreu	nos	dias	28	e	29	de	
Maio no Teatro Municipal 
de Vila do conde.
organizado no âmbito das 
comemorações	dos	500	anos	
da Santa casa da Misericór-
dia de Vila do conde, esta 
iniciativa abordou temas 
que se encontram no topo 
das preocupações da popula-
ção em geral e deu, também, 
enfoque às políticas de Esta-
do, as quais foram apre-
sentadas, no primeiro dia, 
pelo Secretário de Estado 
adjunto e da Saúde, Manuel 
Pizarro, e pelo Secretário 
de Estado da Saúde, Óscar 

Gaspar que substituiu a Mi-
nistra da Saúde, ana Jorge, 
que não pôde estar presen-
te, no dia de encerramento.
a importância da proximi-
dade na prestação de cui-
dados de saúde foi uma das 
“peças chave” deste congres-
so, sendo a sensibilização 
das Instituições para a pro-
blemática da qualidade uma 
das intenções do evento.
os cuidados continuados 
integrados estiveram, 
também, em foco neste con-
gresso, tendo em conta as 
repercussões relacionadas 
com as doenças crónicas e 
o envelhecimento e o facto 
de	cerca	de	65%	das	camas	
contratadas pelo Estado 
serem garantidas pelas 

Misericórdias.
“Um	congresso	de	reflexão,	
partilha e aprendizagem” 
foi a pretensão de arlindo 
Maia, Provedor da Santa 
casa da Misericórdia de 
Vila do conde, baseado na 
“intervenção secular das 
misericórdias, cujo princípio 
sempre foi a dignidade do 
ser	humano:	dando-lhe	de	
comer quando tem fome, 
abrigo quando necessita e 
curando-o, quando enfer-
mo”.
Num congresso em que a 
saúde foi o ponto de ordem, 
Óscar Gaspar fez saber, na 
sessão de encerramento, 
perante Mário almeida, 
Presidente da câmara 
Municipal de Vila do conde 
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e aires Pereira, Vice-presi-
dente da autarquia poveira, 
que a atual situação econó-
mica não será impeditiva de 
qualquer atraso no plano de 
construção do novo centro 
Hospitalar Póvoa de Var-
zim/Vila do conde. 

Conclusões do 
I Congresso “As 
Misericórdias e a 
Saúde”
Foram 14 as medidas de 
compromisso aprovadas no 
congresso que, considerando 
o compromisso do Presiden-
te do Secretariado Nacional 
da União das Misericórdias 
Portuguesas (UMP), preten-
dem tornar do conhecimento 
de todos os responsáveis à 
sua concretização. Entre as 
mesmas,	destacam-se:

- Reforçar a total disponibi-
lidade e empenho na pres-
tação de serviços na área da 
saúde a todos quantos dos 

mesmos necessitem, sempre 
no pressuposto de que tal 
actividade terá como princí-
pios norteadores a qualida-
de, atenção e proximidade 
do serviço prestado;

- Registar o compromisso 
público do Governo da Re-
pública de reforçar o traba-
lho técnico em curso visando 
a celebração de contratos 
– programa decorrentes do 
Protocolo de cooperação até 
final	do	presente	ano;

- colaborar com o Minis-
tério da Saúde na criação 
das condições para a rápida 
implementação do Protocolo 
de cooperação celebrado 
entre a UMP e o Ministério 
da Saúde, em 27 de Março 
de	2010,	pois	estão	convic-
tas de que poderão ser uma 
mais-valia nesse sector, 
numa perspectiva não con-
correncial mas de comple-
mentaridade e procurando 
“ajudar o Ministério da Saú-
de	a	suprir	as	insuficiências	

da rede pública”;

- Incentivar as Misericór-
dias de todo o país a de-
senvolver projetos na área 
da saúde e implementar 
na rede misericordiana 
processos de qualidade e 
de avaliação, intra e inter-
-partes,	que	se	afigurem	
conducentes a uma melho-
ria na prestação de serviços 
aos cidadãos;

- Encarar a cultura de 
avaliação como expressão 
do progresso civilizacional, 
independentemente das 
vicissitudes	e	dificuldades	
da sua área da saúde, ob-
servando	as	especificidades	
intrínsecas ao acto médico;

- colocar sempre a pessoa 
como o centro da actividade 
das Misericórdias na área 
da saúde, humanizando e 
aproximando os serviços 
prestados daqueles a quem 
se destinam;

- Reconhecer o papel funda-
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mental da Economia Social 
no setor da saúde, incen-
tivando o estado a criar as 
condições legais que per-
mitam o desenvolvimento 
sustentável e a necessária 
estabilidade institucional 
das Misericórdias, de forma 
a que estas salvaguardem 
o espirito genuíno da sua 

Missão mas encontrem, na 
sua liberdade de acção e nos 
meios alternativos, resposta 
para	o	seu	equilíbrio	finan-
ceiro;

- continuar a manifestar a 
atenção e a disponibilidade 
das Misericórdias aos pro-
blemas do envelhecimento 
e das doenças crónicas, pelo 

que este congresso exprime 
uma vontade inequívoca de 
colaboração e parceria das 
Misericórdias com o Estado 
e as comunidades na busca 
de soluções, no âmbito 
da Segurança Social e da 
Saúde.
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Quinhentos Congressistas nos 
500 anos da Misericórdia

3/Junho/2010

o Teatro Municipal de Vila 
do	Conde	recebeu,	no	fim-
-de-semana, o 1º congresso 
do Grupo Misericórdias 
Saúde, que contou com 
as presenças de Manuel 
Pizarro, secretário de estado 
da Saúde, e de ana Jorge, 
ministra da Saúde, ana 
Jorge. 
os temas centrais de debate 
foram a apresentação do 
estudo sobre a actividade 
hospitalar das Misericór-
dias, com dados relativos 
aos	anos	de	2007/2009,	a	

evolução da Rede de cui-
dados continuados Inte-
grados, e a importância da 
proximidade na prestação 
de cuidados de Saúde junto 
das populações. o principal 
objectivo foi o de promover 
a	clarificação	inequívoca	do	
que pensam os responsáveis 
políticos sobre a economia 
social, nomeadamente das 
Misericórdias na prestação 
de cuidados de saúde em 
Portugal. 
arlindo Maia, provedor 
da Santa casa da Miseri-

córdia de Vila do conde, 
afirmou:	“este	congresso	
foi	uma	reflexão,	partilha	
e aprendizagem do papel 
que as Misericórdias podem 
e devem desempenhar no 
apoio às suas populações, 
no que a cuidados de saúde 
diz respeito. Também serviu 
para saber quais as expec-
tativas que as altas indivi-
dualidades governamentais, 
na área da saúde, têm em 
relação a nós”. 
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O provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de 
Vila do conde (SCMVC) e 
presidente do I Congres-
so “As Misericórdias e a 
Saúde”, que teve lugar 
nos dias 28 e 29 de Maio, 
em Vila do Conde, asse-
gurou que a iniciativa 
organizada pelo Grupo 
Misericórdias Saúde 
(GMS) e apoiada pela 
União das Misericórdias 
Portuguesas (UMP) “foi 
um sucesso”. Para Ar-
lindo Maia a iniciativa 
“atingiu todos os objecti-
vos”, sendo que o fulcral 
está relacionado com 
o compromisso de uma 
maior cooperação entre 
o Estado e as Miseri-
córdias na prestação de 
cuidados de Saúde. Com-
promisso esse assumido 

Reforçada a cooperação entre o 
Ministério da Saúde e as Misericórdias

10/Junho/2010

pelos governantes que 
estiveram presentes na 
abertura e encerramento 
de um congresso já clas-
sificado de “histórico”.
arlindo Maia considera que 
tanto o secretário de Estado 
adjunto da Saúde, Manuel 
Pizzaro, quer o secretário de 
Estado, Óscar Gaspar, mos-
traram “um sinal evidente” 
no sentido do reforço da co-
operação entre o Ministério 
da Saúde e as Misericórdias 
no que concerne à presta-
ção de serviços na área da 
Saúde. Para o responsável 
da Misericórdia de Vila do 
conde, o congresso tam-
bém serviu para mostrar 
à sociedade a “pujança de 
instituições que têm sabido 
adaptar-se	aos	desafios,	
cada vez mais exigentes”.
Confiante	de	que	as	Mi-

sericórdias podem mesmo 
ser “uma mais-valia” na 
implementação de uma rede 
de cuidados de Saúde em 
Portugal capaz de contri-
buir para “um País mais 
solidário”, o provedor da 
ScMVc destacou a “dispo-
nibilidade demonstrada no 
congresso em aprofundar a 
cooperação” com o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), 
congratulando-se com “o 
compromisso público do 
Governo da República” rela-
tivamente à necessidade da 
“implementação do protoco-
lo” celebrado entre a UMP e 
o Ministério da Saúde.
arlindo Maia referiu ainda 
que, antes do 25 de abril, 
as Misericórdias, nomeada-
mente a de Vila do conde, 
eram preponderantes na 
Saúde, pelo que este novo 

para Arlindo Maia o I Congresso “As Misericórdias e a Saúde” foi um sucesso
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compromisso entre o Estado 
e a União das Misericórdias 
Portuguesas “vai ter resul-
tados muito positivos” na 
prestação de cuidados de 
proximidade. 
“as Misericórdias são, de 
facto, oriundas das comu-
nidades onde estão inseri-
das, aspecto fundamental 
quando se trata de resolver 
os problemas de Saúde das 
pessoas”,	afiançou	o	prove-
dor. 
Durante dois dias cerca de 
400	congressistas	presentes	
analisaram várias questões 
e o provedor da ScMVc dei-
xou, em jeito de conclusão, 

uma mensagem às Miseri-
córdias. “Desenvolvam por 
todo o País projectos na área 
da Saúde”. De salientar 
que foram 14 as medidas de 
compromisso aprovadas no 
congresso, destaque para a 
cooperação com o Estado e 
o Ministério da Saúde e em 
particular na colaboração, 
disponibilidade e no sentir 
das comunidades para esta 
área que socialmente deve 
ser a preocupação de todos.
Situação	financeira	do	País	
não impede a construção do 
futuro hospital.
a garantia foi deixada 
pelo secretário de Estado 

da Saúde, Óscar Gaspar, 
aquando da sessão de encer-
ramento do congresso. 
o governante, que veio 
substituir a ministra da 
Saúde, assegurou perante 
Mário de almeida, presi-
dente da câmara de Vila 
do conde e aires Pereira, 
vice-presidente da autar-
quia poveira, que a actual 
situação económica não vai 
motivar qualquer atraso no 
plano de construção do novo 
centro Hospitalar Póvoa de 
Varzim-Vila do conde. 

Teresa Santos
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No sentido de dar respos-

tas às reais necessidades 

das pessoas mais caren-

ciadas, a Acção Social 

tem vindo a sofrer, em 

Portugal, uma grande 

modificação. A aposta 

no rigor e na qualidade 

são valores pelos quais 

as instituições de soli-

dariedade social deba-

tem, todos os dias. Nesta 

edição, Manuel Pizarro, 

Secretário de Estado da 

Saúde, enfatiza a impor-

tância das Misericórdias 

no Serviço Nacional de 

saúde (SNS).

Realça a importância das Misericórdias 
no Sistema nacional de Saúde

Julho/2010

No âmbito do I Congres-

so do Grupo Misericór-

dias Saúde, salientou 

que as «Misericórdias 

são fundamentais para 

um Serviço Nacional de 

Saúde mais equilibrado e 

ágil». Neste âmbito, como 

classifica a importância 

da dinâmica das Miseri-

córdias no SNS?

as Misericórdias podem 
contribuir para melhorar a 
capacidade de resposta do 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), em relação a necessi-
dades dos cidadãos que não 
são hoje satisfeitas de modo 
adequado. a natureza das 
Misericórdias, como orga-
nizações do terceiro sector 
combina de forma adequada 
a generosidade dos objecti-
vos	e	a	flexibilidade	orga-
nizativa. as Misericórdias, 

Revista 
Qualidade

Manuel pizarro, Secretário de Estado da Saúde

As Misericórdias representam, indubitavelmente, um papel d 
peso na sociedade actual. O seu dinamismo e generosidade 
têm vindo a dar cartas na prestação de cuidados de saúde. No 
âmbito do primeiro congresso do Grupo Misericórdias Saúde, 
conversamos com Manuel Pizarro, Secretário de Estado da 
Saúde, que sublinhou o papel crescente das Misericórdias no 
Serviço Nacional de Saúde.

sendo instituições próximas 
das pessoas, estimulam 
uma maior participação da 
comunidade na prestação 
de cuidados e uma partilha 
de responsabilidade com a 
administração. Nos últimos 
anos, a importância das Mi-
sericórdias na prestação de 
cuidados de saúde, no âmbi-
to do SNS, aumentou muito. 
Para além da prestação de 
cuidados médicos, que vem 
já de trás, institucionalizou-
-se o seu envolvimento na 
importante Rede Nacional 
de cuidados continuados 
Integrados, onde participam 
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de forma largamente maio-
ritária.

A relação entre as Mi-

sericórdias e o Estado 

tem sido alvo, desde há 

algum tempo, de algumas 

polémicas. No entanto, 

«transparência e rigor» 

são conceitos que o Esta-

do procura manter, es-

tabelecendo o papel que 

cada um deverá ocupar 

e manter no que ao SNS 

diz respeito. Desta forma, 

como caracteriza, em 

traços gerais, os papel do 

Estado relativamente às 

Misericórdias?

Transparência e rigor são 
imperativos de sempre, que 
a situação presente torna 
ainda mais prementes. 
Entendo que o Estado deve 
estabelecer com as Miseri-
córdias uma verdadeira par-
ceria, procurando melhorar 
a resposta às necessidades 
e aspirações dos cidadãos e 
aumentando o envolvimento 

destes. Desse espírito deve 
resultar uma contratualiza-
ção que permita aumentar 
a intervenção das Mise-
ricórdias, nomeadamente 
no sector da saúde. Neste 
processo há que acautelar 
que resultem vantagens 
claras para as pessoas, para 
as próprias organizações 
e para a efectividade das 
funções sociais que cumpre 
ao Estado assegurar. 

A vontade do Estado 

passar a «contratação 

efectiva» o acordo «gené-

rico» e consensual de que 

as Misericórdias portu-

guesas são fundamentais 

para um Serviço Nacio-

nal de Saúde mais equili-

Nos últimos anos a 
importância das 
Misericórdias na 

prestação de 
cuidados de saúde, 
no âmbito do SNS, 
aumentou muito.

“

“

brado e ágil, é algo que é 

aplaudido pelas mesmas. 

Em traços gerais, como 

se encontra o estado dos 

contratos e qual a visão 

relativamente à sua evo-

lução?

o novo acordo representa 
uma	significativa	evolu-
ção em relação à situação 
anterior. Estamos, agora, 
a	trabalhar	na	definição	
de uma tabela de preços 
para os actos prestados e a 
estudar com maior detalhe 
as necessidades, nos planos 
regional e local. Estes são 
processos tecnicamente 

Entendo que o Esta-
do deve estabelecer 

com as Misericór-
dias uma verdadeira 
parceria, procurando 
melhorar a resposta 
às necessidades e 

aspirações dos cida-
dãos e aumentan-
do o envolvimento 

destes.

“

“
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complexos e em que pre-
cisamos consensualizar 
interesses naturalmente 
diversos.	A	definição	de	uma	
remuneração adequada é 
vital para ambos os parcei-
ros. ao Ministério da Saúde 
cumpre, ainda, garantir 
que os acordos represen-
tam uma efectiva resposta 
complementar ao SNS e 
diminuir muito o risco de 
que, em alguns casos, eles 
possam encorajar um menor 
aproveitamento da capaci-
dade de resposta existente 
nas unidades públicas de 
saúde. Se este risco não for 
minorado perder-se-iam as 
vantagens que todos deseja-
mos	em	matéria	de	eficiên-
cia. Espero que em Setem-
bro possamos já assinar os 
primeiros contratos com 
algumas Misericórdias.

Na óptica do Governo, 

é premente referir que, 

cada vez mais, as Mise-

ricórdias podem ser um 

parceiro fulcral no SNS, 

nomeadamente em áreas 

como as cirurgias ou os 

cuidados continuados?

Nos cuidados continuados 
isso já acontece. Temos 
agora a ambição de conse-
guir que as Misericórdias 
possam dar um contributo 
central no domínio do aces-
so a certas especialidades 
hospitalares, na vertente de 
cuidados médicos e cirúr-
gicos. Esta é uma grande 
ambição. a vontade de am-
bas as partes e a capacidade 
humana e técnica que as 
Misericórdias têm eviden-
ciado fazem com que tenha 
confiança	em	que	ela	possa	
ser alcançada.

Ainda no âmbito da ques-

tão anterior, como prevê 

a evolução das relações 

futuras entre Governo e 

Misericórdias?

Entendo que o terceiro 
sector, que as Misericórdias 

integram de forma destaca-
da no nosso país, represen-
tará um papel crescente nas 
sociedades desenvolvidas. 
Este sector, combina de for-
ma harmoniosa a ambição 
da equidade, com o crescen-
te envolvimento e partici-
pação das comunidades. Eu 
espero que, na saúde e nou-
tras áreas de actividade, a 
cooperação do Governo com 
as Misericórdias se venha a 
alargar no futuro próximo.

Para além da 
prestação de 

cuidados médicos, 
que vem já de trás, 
institucionalizou-se 
o seu envolvimento 
na importante Rede 

Nacional de 
Cuidados 

Continuados 
Integrados, onde 

participam de forma 
largamente 
maioritária.

“

“
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 Vila do conde é um dos mais antigos termos do norte de Portugal. as 
suas origens estão para lá da fundação do território português, remontando 
ao ano de 953 o primeiro documento escrito que refere Villa de comite, numa 
carta de venda de bens, por Flamula Deo Vota, ao Mosteiro de Guimarães. 

as origens ancestrais desta cidade costeira desenvolvem-se desde o castro 
de	S.	João	Baptista,	 local	 onde,	 em	1318,	D.	Afonso	Sanches	 e	D.	Teresa	
Martins fundariam o Mosteiro de Santa clara, monumento que, restaurado 
e ampliado no século XVIII, é um dos ex-libris de Vila do conde. 

 Durante o século XVI, particularmente, Vila do conde atingiu o seu 
apogeu comercial e marítimo com a construção naval, fortemente ligada aos 
Descobrimentos, cuja tradição se mantêm até aos dias de hoje, e com o seu 
porto e alfândega, constituindo um entreposto comercial de relevo na his-
tória de quinhentos. a passagem de D. Manuel I por Vila do conde, numa 
peregrinação	a	Santiago	de	Compostela,	em	1502,	seria	um	acontecimento	
largamente marcante para a então Vila, uma vez que deu o impulso que fal-
tava para a construção da Igreja Matriz, a Praça Nova e Paços do concelho 
e a abertura de novas artérias na malha urbana. 

 actualmente, Vila do conde procura manter a dinâmica de uma cida-

 A Cidade do Congresso 
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de direcionada para o futuro. 

 a nível arquitectónico, Vila do conde oferece um vasto leque de monu-
mentos a visitar.

	 Os	18	km	de	praias	conjugam-se	com	a	ruralidade	das	freguesias	mais	
a interior, sendo visíveis legados da pré-história. 

 Vila do conde, cidade e concelho, é testemunho de uma imensa riqueza 
sob o ponto de vista patrimonial. Desde os mais remotos legados provenien-
tes do período pré-histórico até à arquitetura contemporânea, as evidências 
materiais	dessa	vivência	e	dessa	riqueza	edificada	estão	constantemente	a	
cruzar-se com quem circula pelas ruas deste concelho.

 Para além da recuperação paisagística e construção de novos elemen-
tos patrimoniais, a recuperação, reabilitação e preservação do património 
têm sido assumidas como importantes linhas de atuação autárquica no que 
a esse assunto se refere, procurando fomentar a descoberta e a fruição, pelo 
público, desses espaços e memórias, dotando-os, em inúmeros casos, das in-
fraestruturas	necessárias,	de	âmbito	cientifico,	cultural	e	recreativo,	devol-
vendo-as à comunidade.

	 Destaca-se,	neste	âmbito,	 o	Teatro	Municipal,	 edificado	a	partir	do	
antigo cine Neiva, edifício inaugurado em 1947 e que viu as suas portas 
encerrarem	1987.	

 o projeto elaborado teve como princípio a abertura do teatro à cidade, 
constituindo um fórum com características polinucleadas, compreendendo 
espaços para utilização diferenciada, estruturado em duas salas de espetá-
culos convencionais complementadas com um salão nobre de uso multiface-
tado, uma sala de ensaios e vários foyers, preparados para a realização de 
exposições, instalações, etc. 

Eng.ª Sara Lobão

1º CONGRESSO DO GRUPO MISERICÓRDIAS SAúDE

A CIDADE DO CONGRESSO
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Programa Social para Acompanhantes
colaboração: Câmara Municipal de Vila do Conde

   Serviço de Turismo
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 No encerramento do 1.º congresso “as Misericórdias e a Saúde”, os congressis-

tas e seus acompanhantes foram convidados a conhecer a Igreja da Misericórdia, recen-

temente	reaberta	ao	público	após	extensa	obra	de	restauro	e	conservação	co-fi	nanciada	

pelo QREN. Esta visita foi conduzida pelo Dr. Luís aguiar, director da Signinum, em-

presa responsável pela obra, que apontou os diversos elementos intervencionados.  

 construída em 1525, esta Igreja foi remodelada e ampliada em 1599. Manteve-

-se a estrutura de uma só nave, com cabeceira tripartida, do estilo “Severo da Renas-

cença Filipina”. No exterior pode-se apreciar a fachada, ornamentada por quatro co-

lunas, assentes em bases robustas que sustentam na cornija as esculturas em pedra 

de Nossa Senhora da conceição e da Visitação. Por cima deste conjunto destaca-se o 

janelão.	No	 interior,	sobressaem	os	magnífi	cos	panos	revestidos	a	azulejos	do	século	

XVII,	encimados	por	um	sublime	tecto	de	caixotões	com	fechos	de	fl	ores	douradas.	A	

Tribuna do altar-mor foi executada entre os anos de 1743/1744, de estilo barroco joa-

nino. É coberta por uma abóbada de berço, em pedra, decorada com cenas bíblicas. a 

ladear a capela-mor encontram-se duas capelas colaterais, uma consagrada ao Senhor 

dos Passos e outra ao Senhor da cana Verde. Sobre estas existem dois painéis, datados 

de	1703,	representado	a	cena	da	“Deposição	no	Túmulo”	e	a	“Verónica”.	Na	parte	mais	

baixa da nave merecem atenção as peças em madeira de pau-preto do século XVII, no-

meadamente a grade de balaústres, o púlpito, o coro-alto e o cadeiral do século XVIII, 

de uma só peça com treze lugares. No coro-alto, o órgão, tipo Ibérico, que pertenceu ao 

Mosteiro de S. Simão da Junqueira, adquirido em 1773. 

Visita à Igreja da Misericórdia de Vila do Conde
colaboração: Signinum - Gestão de Património Cultural
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 a Santa casa da Misericórdia de Vila do conde assumiu propor-me o 
desafi	o	da	concepção	de	uma	medalha	que	documentasse	o	evento	nacional	
do 1º congresso – as misericórdias e a Saúde.

 conhecedor dos objectivos que norteiam as Misericórdias e em concre-
to, no respeitante à resolução das questões de acesso à saúde para os mais 
carenciados, importava idealizar alegorias que interpretassem plasticamen-
te esses valores.

 o logótipo criado para o congresso, cuja mensagem me pareceu desde 
logo muito feliz, constituía-se como uma das “marcas” a registar numa das 
faces da medalha. Este era formado pela disposição de duas mãos a agarra-
rem uma cruz estilizada e com um modelo semelhante com o da “cruz verme-
lha”. Remeti a minha leitura para a ideia de solidariedade e de entreajuda.
	Impunha-se	salientar	a	especifi	cidade	do	evento.

  aproveitando o contorno do desenho do logótipo, pude transformar em 
alto-relevo as formas representadas criando assim o motivo mais relevante 
de uma das faces da medalha. Faltava depois enquadrar o texto informativo, 
a integrar nessa face e estudar a sua disposição. a opção pela colocação do 
texto ao longo do bordo da medalha é a disposição convencional e aquela que, 
sendo o texto longo, permite a melhor leitura. a menção das datas do evento 

 Helder Carvalho
Escultor da Medalha do Congresso



450

Medalha do Congresso (frente e verso)

MEDALHA DO CONGRESSO

REGISTO FOTOGRáFICO



1º CONGRESSO DO GRUPO MISERICÓRDIAS SAúDE 

“ AS MISERICÓRDIAS E A SAÚDE”

451

quebrou essa disposição. Estas destacam-se na parte inferior das faces da 
medalha.

		 No	reverso	da	medalha	decidi	recorrer	à	história	e	rememorar	a	figura	
da Rainha Dona Leonor considerada a iniciadora do padrão e dos princípios 
que originaram as misericórdias. Socorri-me então de uma gravura da épo-
ca	para	a	representar	em	alto-relevo,	dobrada	sobre	um	genuflexório	onde	
assenta um livro de orações, aberto. Tratou de se aludir ao ideário católico e 
aos valores da moral cristã.

	 O	texto	a	registar	dados	históricos	e	a	identificar	a	entidade	anfitriã	
foi disposto equilibradamente seguindo as regras já utilizadas no verso da 
medalha.

 o uso da modelação para elaborar os temas realistas foi ligeiramente 
estilizado de maneira a depurar levemente a leitura das formas. o uso de 
fundos neutros, em ambas as faces, permitiu que o desenho dos temas so-
bressaísse	convocando	para	leituras	mais	definidas	dos	temas.

	 Uma	referência	final	para	a	escolha	do	formato	da	medalha.	Se	repa-
rarmos,	os	temas	figurativos	abordados,	pelas	particulares	do	seu	desenho,	
apelavam a uma delimitação de espaço, na verticalidade. o passo seguinte 
foi o de idealizar um contorno, em forma elíptica, onde o desenho surgisse 
sem deformações.

	 E	assim	nasceu	o	modelo,	do	qual	se	fizeram	os	cunhos	com	os	quais	
se estamparam as medalhas. 

  Em conclusão sublinhava a preocupação havida em tentar corres-
ponder não só aos objectivos concretos plasmados na proposta mas também 
encontrar mensagens cujo simbolismo, estou certo de que foi apreendido.

Helder carvalho              
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 Naturalmente envolvido como cidadão, ser-me possibilitado o privilé-
gio	de	ser	elemento	activo	artisticamente	na	comemoração	dos	500	Anos	des-
ta Grande Instituição, entre outros na criação de um marco - sinal - símbolo 
artístico que é a medalha comemorativa - fora sem dúvida uma responsabi-
lidade - um orgulho - uma honra.

  Sendo o papel dos artistas vila-condenses ao longo dos tempos fonte 
de riqueza e contributo para o desenvolvimento e progresso desta Instituição 
- passo-a-passo lembrado e humildemente reconhecido pelas personalidades 
que dirigem e demarcam o rumo desta Santa casa - reconheço o peso gra-
tifi	cante	e	digno	de	ser	um	dos	muitos	que	poderiam	selar	o	seu	nome	num	
momento tão valioso.

 Mais do que um objecto artístico personalizado e belo, esta medalha 
deveria carregar a história da Instituição demarcando simbolicamente o seu 
contributo fundamental na construção de um homem - igual em direitos - 
valores - liberdade.

	 Assim,	nasce	uma	peça	de	espírito	…	«	longo,	criado	pela	alma,	rode-
ado de cheiro que se solta do tempo - envolvendo-nos, leva-nos à criação.

 Nesta, encontram-se os cânticos da história que os lábios de uma rai-
nha sussurram e caem bordados nas artérias de um coração - forte guerreiro 

 Eduardo Bompastor
Escultor da Medalha das Comemorações dos 500 Anos

 da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
Escultor da Medalha das Comemorações dos 500 Anos
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Dom Manuel.

	 Bailando,	infiltram-se	na	terra	fértil,	que	o	povo	lavra	-	alimenta	e	jaz	
feliz e indiferente aos socalcos da diferença.

	 São	 tais	 princípios	 que	 fundem	 500	 Anos	 de	 História,	 à	 volta	 da	
cunhagem de um símbolo - cuja bandeira - imagem - mensagem intemporal 
que o pigmento enriquece, o frio do fogo inalado pelo bronze e decorado pela 
saudade das agulhas de uma bela rendilheira, o fazer do gesto não retirando 
à linha o ritmo, esvaira-se num esboço, conjugando forma – função em mo-
mento criativo - abre-se o caminho aos dedos ágeis de pele suada e dura que 
perante um brilho - são sensíveis - para um resultado de equilíbrio simples 
e	possivelmente	belo…

…esta	peça	recheada	de	fazer	 -	diferentes	 -	 iguais	 -	amantes	de	espírito	 -	
criam	um	objecto	que	só	grava	do	passado	o	presente	que	o	futuro	aguarda…»

Eduardo Bompastor
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aDSE - assistência na Doença aos Servidores civis do Estado

acE – agrupamentos dos centros de Saúde

aRS – administração Regional de Saúde

aVD – actividades de Vida Diárias

cMVc – câmara Municipal de Vila do conde

cNIS – confederação Nacional das Instituições de Solidariedade

ERS – Entidade Reguladora da Saúde

GMS – Grupo Misericórdias Saúde

IcBaS – Instituto ciências Biomédicas abel Salazar

INE – Instituto Nacional de Estatística

INFaRMED – autoridade Nacional Medicamento e Produtos de Saúde I.P.

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial

oEcI – organization of European cancer Institutes (organização Europeia 
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de Institutos do cancro)

PDca – (Plan, Do, check, adjust) Metodologia centrada na resolução de 

problemas,	identificação	da	causa	e	na	procura	da	melhor	solução.

SaP – Serviço de atendimento Permanente

ScMV – Santa casa da Misericórdia de Vila do conde

SINaS – Sistema de Nacional de avaliação em Saúde

SIGIc - Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para cirurgia

SNS – Serviço Nacional de Saúde

UccI – Unidade de cuidados continuados Integrados

UMP – União das Misericórdias Portuguesas

1º CONGRESSO DO GRUPO MISERICÓRDIAS SAúDE
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Apport - contributo, achega, contribuição, subsídio.
Benchmarking – análise competitiva, determinação de referência.
Call-centers – central de chamadas. 
Case mix	-	Permite	calcular	o	coefi	ciente	global	de	ponderação	da	produção	
que	refl	ecte	a	relatividade	de	um	hospital	face	aos	outros,	na	sua	maior	ou	
menor proporção de doentes com patologias complexas e, consequentemente, 
mais consumidoras de recursos.
Check lists	–	Listas	de	verifi	cação	e	controlo.	
Clinical outcomes – Resultados clínicos. 
Folow up – Seguimento, acompanhamento.
Gap – Lacuna.
Guideline – orientação, directriz. 
Know how – Saber. 
Media – Meios de comunicação. 
Overview – Visão geral.
Patient outcome – Resultados dos pacientes. 
Self Sufi cients	–	Auto-sufi	cientes.	
Score – Pontuação, contagem. 
Task force – grupo de trabalho.

 Glossário
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