
A comemorar 20 anos de atividade assistencial, a Unidade Local
de Saúde de Matosinhos, em parceria com o Seal Group, organizou
a conferência “Connecting Healthcare” com o objetivo de
promover a discussão e o debate sobre a felicidade e a inovação
para o futuro das organizações. O evento decorreu a 28 de
junho, no espaço inspirador do Terminal de Cruzeiros do Porto
de Leixões que acolheu cerca de 500 convidados, surpreendendo-
os com um um painel de 20 oradores, oriundos de seis países,
e protagonistas de áreas tão distintas como a Saúde, a Economia,
a Ciência, a Tecnologia e a Arte.

Luís Portela, presidente da Bial, Nicole Azevedo, presidente da
Operação Nariz Vermelho, o psiquiatra Júlio Machado Vaz,
Vladimiro Feliz, diretor de Sistemas de Informação do CEiiA,
Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp, a artista plástica
Joana Vasconcelos, o médico e investigador Sobrinho Simões,
Paulo Azevedo, presidente da SONAE, Héctor Puche, presidente
da Fundação Budhi, e o músico Pedro Abrunhosa foram alguns

dos oradores que marcaram presença neste evento que convidou à reflexão de temas tão atuais como “A felicidade e a inovação
na era digital”, o “Envelhecimento saudável - o desafio que a sociedade não pode ignorar”,“Smart Choices: a construção de
comunidades sustentáveis” ou a “Arte e a Espiritualidade”.

Margarida Filipe, Enfermeira Diretora da ULSM e Vogal do
Conselho de Administração,  deu as boas-vindas aos convidados,
agradecendo a presença de todos, nomeadamente dos “pioneiros”
- como Artur Osório ( antigo Diretor do Hospital de Matosinhos),
Pinho da Silva (ex-presidente da ARSN) e Francisco Ramos (na
altura, tal como agora, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde)
-  que acreditaram no projeto ULSM e que foram capazes de o
concretizar, traçando um percurso inédito na procura de uma
melhor qualidade assistencial. Criada em 1999, a ULSM foi uma
“verdadeira inovação” na Saúde e no País, lembrou Margarida
Filipe, desafiando um caminho que só foi possível construir com
a dedicação e empenho dos seus profissionais.

Por seu lado Manuel Cepeda, membro do Healthcare Committee
do Seal Group, lembrou que esta conferência, que coloca em
destaque a importância das neurociências, acontece no âmbito
do Global Health Forum, uma iniciativa que tem como objetivo
a humanização da saúde através da preparação dos seus
profissionais para as novas competências no atual contexto de
transformação digital.

Assim, a organização conjunta desta conferência - ULSM e Seal
Group - assumiu como desafio reunir no mesmo espaço de
discussão cientistas, médicos, economistas, gestores, artistas,
pensadores e compositores, numa dinâmica de partilha entre
todos aqueles que se interessam pelo futuro da Saúde em Portugal.

O sonho de Luís Portela (BIAL), a magia da profissão Dr. Palhaço
de Nicole Azevedo (Operação Nariz Vermelho), a estratégia de
combate às alterações climáticas de Adrian Bridge (Fladegate
Partnership), a inovação made in Portugal de Joana Vasconcelos,
as marcas (do bem?) de Carlos Coelho (Ivity Brand) e o testemunho
de Nuno Rato, na sua experiência de (vida) utente da ULSM,
convidaram a plateia a refletir sobre o que de melhor acontece
no país, mostrando que a inovação faz acontecer a mudança.
Mais que percursos de vida, nesta conferência moderada por
Alexandre Lourenço (Presidente da Associação de Administradores
Hospitalares), falou-se de como é possível fazer melhor, mudar
e concretizar projetos de felicidade!

“Smart choices: a construção de comunidades sustentáveis” foi o tema do painel que abriu a conferência. Paula Teles, presidente
do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM), abordou a questão da mobilidade em contexto urbano, defendo a necessidade
de tornar “as cidades mais acessíveis, mais empáticas e mais saudáveis para os cidadãos”. Também de sustentabilidade, pessoas
e tecnologia falou Vladimiro Feliz, diretor dos Sistemas de Informação do CEiiA, mostrando que o uso das tecnologias de comunicação
pode ajudar a criar “cidades mais felizes”. Mesmo quando parece
já não existirem dúvidas de que uma atitude positiva na vida e
na Saúde faz toda a diferença, Yes Billet-Prades, presidente do
Farmacluster Aica Madrid, salientou a importância do coaching
como ferramenta de desenvolvimento de pessoas e equipas. Por
seu lado, Abel Paiva, professor da Escola Superior de Enfermagem
do Porto, falou da centralidade dos cuidados de proximidade na
perspetiva da sustentabilidade do SNS, analisando a forma como
estão organizados os cuidados de saúde em Portugal.

Moderado pelo diretor de conteúdos do Global Media Group,
Afonso Camões, o painel contou ainda com a presença e
comentários de Paulo Azevedo, presidente da Sonae, que defendeu
a necessidade das empresas desenvolverem um novo olhar sobre
os seus colaboradores, de criar novas possibilidades de
crescimento individual e de equipa, de formação e conhecimento,
investindo em “serviços e cuidados que proporcionem bem-estar
e felicidade”.

Investigador reconhecido pelo estudo que tem desenvolvido sobre
o desenvolvimento da consciência humana e a sua capacidade
de resiliência, Héctor Puche, presidente da Fundación Budhi,
membro da Academia de Neurociências espanhola e,
simultaneamente, diretor desta Academia para a Colômbia, veio
a Matosinhos falar sobre a importância do coaching e das técnicas
que permitem criar felicidade nas empresas, que se pretendem
mais produtivas e eficazes.  

A simplicidade com que se apresentou perante a plateia curiosa
que o aguardava não deixou de surpreender, apesar de habitual.
De discurso fácil, em tom animado, como se de mais uma conversa
se tratasse, o investigador que já foi considerado o mais influente
patologista do mundo, que é médico e cientista fundador do
IPATIMUP, falou sobre saúde, doença, da vida e da morte,
percorrendo momentos marcantes da evolução da espécie
humana, na sua relação com a natureza, com o mundo.
Conquistou, desde logo, a plateia lembrando que nesta questão
da evolução da espécie humana é muito mais o que nos une do
que aquilo que nos separa dos primatas: “menos de um por
cento”. Não somos apenas uma questão de genética, porque
assim sendo “seríamos apenas seres biológicos”, foi a cultura
que nos fez evoluir no sentido do “homo sociocultural”. “O
melhoramento humano está muito além da genética”, salientou,
e dependente de um conjunto de fatores como os cuidados de
saúde, a educação, e a cultura.

Para surpresa de muitos, o músico e compositor Pedro Abrunhosa
subiu ao palco para falar de Arte e Espiritualidade. No final,
protagonizou ainda um momento musical, interpretando uma das
suas canções mais intimistas, e não necessariamente das mais
conhecidas, envolvendo todos ao som do piano.

Quem me leva os meus fantasmas?/Quem me salva desta
espada?/Quem me diz onde é a estrada?/Quem me leva os meus
fantasmas?

A esta conferência sobre inovação e felicidade, o psiquiatra e
professor universitário (aposentado) Júlio Machado Vaz trouxe
um tema que marca a atualidade - envelhecimento saudável.

“Tarefa de uma vida”, como costuma dizer, o psiquiatra defendeu
que “é preciso preparar os anos de uma vida mais longa do que
a que costumávamos ter”. Anos de vida que é preciso cuidar
melhor, cuidar diferente, porque “hoje vive-se mais, o que não
significa viver bem, muito menos com qualidade de vida”. Um desafio que questiona a sociedade sobre o papel que tem para os
seus mais velhos, e que a confronta com a exigência de novas respostas. Uma sociedade que deverá saber fazer a “integração”
dos mais idosos, “cuidando daqueles que já cuidaram de nós”.

O neurocientista António Damásio protagonizou aquele que era o momento mais aguardado do dia, tal como acontece sempre que
se desloca a Portugal a convite para mais uma conferência ou palestra. Pensador da atualidade, neurocientista e investigador
mundialmente reconhecido pelas suas “descobertas” sobre o modo como o cérebro pensa e processa as emoções, o keynote speaker
desta conferência foi ao encontro das expectativas de quem o ouvia, partindo do tema que se propôs abordar - “A Biologia, a
neurociência e a nobre arte da Medicina” onde destacou a importância da relação médico e doente - para assuntos, aparentemente
bem mais próximos das preocupações dos nossos dias, como as consequências da utilização das redes socias que “estão a prejudicar”
a nossa qualidade de vida, do tempos que “as novas gerações passam ao computador”, e de que forma “a relação com as máquinas
pode condicionar e manipular as nossas vidas”. Num contexto de mudança a um ritmo vertiginoso, de transição acelerada pela
tecnologia, fica a faltar tempo para “a reflexão, para a vivência social do ser humano”, mas também a certeza de que “a inteligência
artificial não poderá substituir a inteligência humana”.

De evolução recente, comparativamente a outras ciências como a física ou a biologia, as neurociências trouxeram a evidência e a
“valorização daquilo que é cognitivo, permitindo uma melhor compreensão da vida humana, e da importância da componente afetiva”.
“Hoje, as neurociências permitem compreender melhor o ser humano, desde a forma como se comporta ao valor da vida afetiva”,
defendeu António Damásio, deixando claro que “não é possível perceber a vida mental humana sem perceber o que é o afeto” e,
naturalmente, a importância das emoções. 

Questionado por Sérgio Almeida, fundador do Seal Group e moderador desta conferência, sobre a mensagem que gostaria de deixar
aos portugueses nesta passagem por Matosinhos, António Damásio não hesitou: “uma palavra de esperança, de que é preciso
acreditar no potencial dos portugueses”.

Ainda a tempo de ouvir o neurocientista António Damásio, a ministra da Saúde, Marta Temido, chegou ao Terminal de Cruzeiros
acompanhada pela presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que não poupou nos elogios neste dia de
aniversário, partilhando “o orgulho que sente pela ULSM”, pelo percurso que conseguiu construir ao longo destas duas décadas “a
cuidar da saúde dos matosinhenses”. Palavras sentidas, em tom emotivo, de agradecimento a “todos os profissionais que estiveram
envolvidos na criação desta ULS, ao seu Conselho de Administração, e àqueles que a fazem acontecer todos os dias”.

Perante a ministra da Saúde, a autarca criticou a tendência para se valorizar “o que corre mal na Saúde, esquecendo o que de bom
acontece”, sublinhando que “a ULS de Matosinhos é, sem dúvida, um exemplo do que de muito bom se faz em Portugal”.

Numa intervenção pautada por momentos de humor, como lhe é habitual, Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração,
recordou o percurso pioneiro da ULSM, a sua evolução e sua marca no panorama da Saúde em Portugal, sem esquecer as dificuldades
que é necessário ultrapassar a cada dia, numa “gestão de grande responsabilidade” e com o objetivo de atingir “resultados
extraordinários, em produção e qualidade” na resposta em cuidados de saúde mais próximos da população que serve. Mesmo que
“às vezes se esperem milagres do Conselho de Administração”, gracejou Taveira Gomes, conquistando a plateia. 

Apesar do sorriso e da simpatia com que elogiou os 20 anos desta ULS, salientando o seu pioneirismo e inovação na integração
de cuidados que a tornou uma “referência” no panorama nacional, Marta Temido não evitou as questões difíceis que enfrenta, neste
momento, a Saúde em Portugal. Ao longo da sua intervenção, a ministra da Saúde, reconheceu que a situação é exigente, mas que
é preciso continuar a dar resposta às necessidades das pessoas, “que é preciso fazer mais e melhor pela pessoa que temos à nossa
frente, o nosso utente”. Incentivando os profissionais a não se deixarem desanimar pelas dificuldades, e elogiando a importância
de iniciativas como esta, Marta Temido recordou as palavras proferidas minutos antes por António Damásio sobre “esperança” para
deixar a sua própria mensagem: “Falar de esperança é pensar no que de bom fizemos e no que vamos tentar melhorar no futuro.
E é isso que estamos aqui a fazer hoje, na comemoração do aniversário da ULS de Matosinhos".

No dia 9 de junho completaram-se duas décadas desde que
nasceu em Portugal um novo modelo de organização dos cuidados
de saúde. Um modelo inovador, pioneiro, que prevê uma prioridade
tão cara para o Serviço Nacional de Saúde, que é a gestão
integrada dos cuidados. Referimo-nosà integração dos três níveis
de prestação de cuidados: cuidados de saúde primários,
hospitalares e continuados.

No ano em que se comemoram os 40 anos do Serviço Nacional
de Saúde, esta experiência merece ser assinalada como uma
das mais relevantes do sistema de saúde, um modelo que vivenciou
um longo processo de conquistas, de sucessos, mas também
alguns contratempos e dificuldades.

Este modelo nasceu em 1999 com a ULS Matosinhos num intenso
período de reformas que se estenderiam a serviços em todo o
território. Já então, apresentava inovações na gestão dos cuidados
de saúde. Vinte anos depois, esta nova forma de organização
foi replicada por outras unidades de Norte a Sul do País.

A experiência teve início com o Hospital Distrital de Matosinhos, depois substituído pelo Hospital Pedro Hispano, mas a sua mais-
valia deve-seà forma como os cuidados hospitalares se interligaram com os cuidados de saúde primários num modelo moderno e
eficaz. A ULS inclui 11 Unidades de Saúde Familiar, quatro Unidades de Cuidados na Comunidade, três Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados (UCSP), um Centro de Diagnóstico Pneumológico e um SASU (Serviço de Atendimento Permanente a
Situações Urgentes), respondendo às necessidades de cerca de 318 mil utentes, no domínio da prevenção, no plano assistencial,
no tratamento e na recuperação dos cidadãos.

O esforço de integração foi muito além do inicialmente proposto. Imiscuiu-se no sentir e na cultura da região, envolveu-se diretamente
na satisfação das suas necessidades e na respostaàs suas características próprias, respondendo aos desafios plasmados no Plano
Nacional de Saúde e nos planos regionais.

Viria a ultrapassar-se, quando veio integrar outras instituições da sociedade local, nomeadamente escolas, autarquias, juntas de
freguesia e instituições particulares de solidariedade social, dando sentidoà ideia de que a Saúde é bem de todos e para todos. Há
mais saúde quando os vários setores se unem em torno do bem comum.

O caminho percorrido bem pode ser considerado um sucesso. Graças a práticas de gestão apostadas na organização empresarial
dos serviços, esta unidade tem reconhecidamente mais eficácia e transparência nos seus processos de formação e decisão.

A dinâmica e motivação das equipas de gestão e equipas clínicas foram decisivas para responder de forma dinâmica e eficiente.
Os esforços realizados por todos os profissionais  que são claramente o núcleo do Serviço Nacional de Saúde - permitiram ajustar
esta estrutura aos anseios e satisfação das populações e ainda modernizar e aprofundar conhecimento, funcionalidades e respostas
diferenciadas.

A passagem dos anos permitiu desenvolver novas abordagens e reforçar as melhores práticas. Bons exemplos são a aposta crescente
na cirurgia de ambulatório, que hoje totaliza cerca de dois terços das cirurgias programadas, a consulta pré-hospitalar multidisciplinar,
a criação de equipas de suporte a doentes crónicos complexos, com profissionais especializados, ou a expansão dos cuidados
paliativos que desenvolveu um modelo experimental de hospitalização domiciliária.

Em síntese, modelos mais centrados nas pessoas e no seu percurso, como os que foram criados para apoiar utentes com patologias
das especialidades de Otorrinolariongologia e Oftalmologia.

Sabemos que é necessário melhorar ainda mais a gestão do SNS. Reconhecemos que tal implica alinhar práticas, princípios, políticas
e normas, para que seja possível modernizar e simplificar processos.

Vinte anos é muito tempo de trabalho dedicado e competente e não admira que o cidadão reconheça a (boa) gestão que tem sido
praticada, levando a patamares de excelência clínica, granjeando, por isso, o vasto reconhecimento que a ULS de Matosinhos tem
junto da sociedade.

Não temos dúvidas de que a Saúde não são apenas as instituições, não são só os profissionais de saúde, não se resume a uma
relação técnica e formal entre uma unidade de saúde e os cidadãos. A Saúde é, sobretudo, composta de pessoas. Esta tem sido a
aposta da ULS Matosinhos e do SNS!

Que essa aposta perdure e dê frutos  e se replique em outras insituições do SNS!

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) foi a primeira
a ser criada no país, e durante quase uma década, a única.
Nasceu ainda no milénio passado, a 9 de junho de 1999, como
um modelo inovador na gestão integrada dos cuidados de saúde,
que compreende os cuidados de saúde primários, cuidados
continuados e cuidados hospitalares. A integração vertical destes
cuidados foi a principal motivação para todos os profissionais e
todas as administrações. E nunca estará tão desenvolvida como
todos querem, sobretudo os utentes, mas também os profissionais.
A integração é diária e permanentemente desenvolvida.

Estes 20 anos registaram múltiplos desafios que permitiram uma
abordagem progressivamente mais da saúde ao longo do ciclo
de vida das pessoas do que das doenças e do seu tratamento.
Também foi possível conhecer cada vez melhor a saúde da
população de Matosinhos, as doenças e riscos mais prevalentes,
planeando de forma mais eficiente a intervenção dos vários níveis
de cuidados. Ao mesmo tempo, a gestão dos cuidados focou-
se nas pessoas e nos resultados e não apenas nos processos. A ULSM está certificada pela ISO 9001: 2015, tendo sido inclusivamente
a primeira instituição de saúde a ser certificadasegundo este referencial.

A visibilidade da ULSM em todo o SNS resulta do facto de ser a primeira, mas sobretudo de ser consistentemente inovadora no
contexto da sua responsabilidade enquanto a mais experiente.

Nascida no início da empresarialização das unidades de saúde, a ULSM teve sempre uma gestão de grande responsabilidade que
permitiu atingir resultados extraordinários, em produção e qualidade. Ainda que na altura o conceito fosse embrionário, a preocupação
era já notória na criação de valor na vida das pessoas. O Hospital Pedro Hispano (inaugurado pouco mais de dois anos antes da
criação da ULSM) teve grande impacto nesta evolução, já que reunia áreas múltiplas de diferenciação com uma reputação significativa.
Apesar de se localizar na área metropolitana do Porto, cedo ocupou um lugar de grande relevância, sendo ainda hoje procurado
em múltiplas áreas cuja atividade não pára de crescer. A ULSM tem desenvolvido uma total integração nas redes de referenciação
entre hospitais de diferentes níveis, com projetos em áreas de grande complexidade, e desenvolveu outras em que a procura é muito
significativa, como a obesidade mórbida. … também uma instituição afiliada de várias escolas médicas e de enfermagem.

Hoje, a grande prioridade continua a ser a integração de cuidados -- desde os cuidados de saúde primários, cada vez mais perto e
mais resolutivos, até aos cuidados hospitalares, também cada vez mais perto das pessoas e dos cuidados primários. Podemosapontar
vários exemplos, como a cirurgia de ambulatório e a respetiva consulta pré-hospitalar multidisciplinar, a equipa de suporte a doentes
crónicos complexos, que integra profissionais de todos os níveis de cuidados, a equipa de cuidados paliativos que tem desde há
muito tempo prática de hospitalização domiciliária, a definição de circuitos mais simples e eficientes dos utentes com patologias das
especialidades de ORL e Oftalmologia, entre outros. Há uma internalização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, da qual
a ULSM também foi pioneira, que está longe de ser completa, mas que queremos desenvolver. No domínio das tecnologias, as
tecnologias de informação têm registado um grande desenvolvimento continuando a permitir soluções para projetos, como por
exemplo o plano individual de cuidados, que acabaram por ser seguidos a nível nacional.

A ULSM, tantas vezes premiada e distinguida a vários níveis, não podia deixar de assinalar este aniversário de uma forma digna,
valorizando o papel e a carreira dos seus profissionais, além da atenção que lhes é devida, a humanização e a criação de valor na
vida das pessoas e os ganhos muito significativos em saúde que tem proporcionado a todos. Assim, reunimos convidados que muito
nos prestigiam na Conferência Connecting Healhtcare  a felicidade e a inovação para o futuro das organizações, com destaque para
a presença do Professor António Damásio, conhecido neurocientista. O tema e a sua pertinência dispensam outros comentários,
quando se fala de unidades de saúde, e das pessoas, enquanto profissionais, utentes e famílias.

Num um cenário magnífico de fim de tarde, os convidados tiveram
oportunidade assistir a uma apresentação dos alunos da Escola
de Música e Bailado Alberta Lima, de Matosinhos. Primeiro com
uma performance de dança pela classe de hip-hop, depois com
um momento musical na voz da jovem cantora Marta Ferreira.


