
SNS está “desadequado” da realidade portuguesa 

21.11.2019 às 23h03 
 

 

Moderado por Ricardo Costa, diretor geral de informação do grupo Impresa, o debate contou com a 
médica e ex-deputada, Isabel Galriça Neto, António Correia de Campos, presidente do Conselho 
Económico e Social, Ana Escoval, professora associada da Escola Nacional de Saúde Pública, e 
Alexandre Francisco, professor Associado do Instituto Superior Técnico 
ANA BRIGIDA 

Projetos Expresso. “Os doentes crónicos ainda são muito invisíveis”, disse Isabel Galriça 
Neto no debate sobre o futuro da Saúde em Portugal em 2030, que culminou com a 
entrega dos prémios do Programa Gilead Génese. Foram distinguidos 13 projetos de 
investigação e intervenção comunitária na área do HIV 

ANDRÉ RITO 
 
A saúde pública em Portugal não acompanhou as transformações demográficas do País. 
Com uma das taxas de envelhecimento mais altas da Europa, o Estado continua a 
direccionar o Serviço Nacional de Saúde para doença aguda, quando a procura está cada 
mais centrada na doença crónica. Esta é uma das conclusões possíveis a retirar do painel 
de discussão “Saúde 2030: os desafios para a próxima década”, que ocorreu esta tarde no 
Teatro Capitólio, em Lisboa. 
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Moderado por Ricardo Costa, diretor-geral de Informação do Grupo Impresa, o debate 
aconteceu integrado no Programa Gilead Génese, que distingue projetos que contribuem 
para a otimização de práticas clínicas e para a melhoria da qualidade de vida dos doentes.  
 
A biofarmacêutica distinguiu oito trabalhos de investigação e cinco de intervenção 
comunitária, das áreas da hemato-oncologia, doenças hepatites virais e metabólicas e na 
infeção por VIH/SIDA. 
 
Parte do discussão centrou-se no conceito de eficiência aplicado ao SNS. Isabel Galriça 
Neto, ex-deputada do CDS-PP e médica especialista em saúde paliativa, afirmou que os 
hospitais do SNS estão "desadequados da realidade" portuguesa. “Os doentes crónicos 
ainda são muito invisíveis. Estamos longe da eficiência. As pessoas estão a receber 
cuidados que não precisam, que não respondem às suas necessidades, e são altamente 
ineficientes. O que aconteceu com as urgências no inverno dos últimos três anos tem a ver 
com o envelhecimento, que é uma realidade. É preciso prestar cuidados de outra maneira.” 
 
Num debate que contou com a presença de António Correia de Campos, presidente do 
Conselho Económico e Social e ex-ministro da Saúde, Alexandre Francisco, professor 
Associado do Instituto Superior Técnico, foi Ana Escoval, professora associada da Escola 
Nacional de Saúde Pública e gestora hospitalar, que falou na necessidade uma “inversão 
total” do sistema. 
 
“A minha preocupação é olhar para as pessoas, que são muito diferentes de há alguns anos. 
Vão ter cada vez mais doenças crónicas. O futuro a curto prazo tem de sofrer uma inversão 
total do sistema. Isso só acontece se tivermos uma governação baseada no conhecimento, 
se houver inteligência colaborativa, de forma a que as pessoas participem mais, estejam 
mais informadas, conheçam as suas terapêuticas.” 
 
A gestora hospitalar defendeu a necessidade de “olhar para os hospitais na perspetiva do 
doente” e praticar uma saúde de proximidade. “Temos as urgências onde as pessoas 
gastam horas, voltam de lá com mais infecções e problemas, e isto não é olhar para as 
verdadeiras necessidades dos doentes”, afirmou, lembrando que é possível chegar aos 
doentes através dos cuidadores, por exemplo. “Se temos uma população que vai 
envelhecendo e precisando de outros cuidados, temos de programar os cuidados de forma 
diferenciada.” 
 
Sobre a necessidade de ter doentes informados, como defendeu Ana Escoval, Correia de 
Campos afirmou ter havido progressos assinaláveis. E deu um exemplo: "Quando comecei 
a trabalhar, o empoderamento do doente não existia. O doente estava numa situação 
completamente passiva. Mas isso mudou, hoje as crianças chegam da escola e trazem uma 
mensagem de saúde para os pais.” 
 
Premiar a investigação 
 
Criado em 2013, o Programa Gilead Génese tem a “ambição de incentivar a investigação, a 
produção e a partilha de conhecimento científico a nível nacional”. Ao longo de seis 
edições, o montante global de financiamento atribuído aos 76 projetos apoiados pelo 
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programa ultrapassou €1,5 milhões. Com o alto patrocínio do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, trata-se de uma das iniciativas de responsabilidade social mais 
impactantes na área da Saúde em Portugal. 
 
À edição 2019 candidataram-se 56 projetos nacionais, de diversas entidades científicas, 
académicas e da sociedade civil, o que representa um incremento significativo no número 
de candidaturas dos anos anteriores. Foram seleccionados 8 trabalhos de investigação e 5 
de intervenção comunitária. 
 
Na sua componente Investigação o Programa Gilead Génese privilegia projetos orientados 
para as temáticas dos Resultados em Saúde, Diagnóstico, Investigação Translacional e 
Tecnologia ao Serviço da Saúde. Já na vertente Comunidade, contempla projetos 
orientados para as matérias da Qualidade de Vida, Diagnóstico, Educação para a Saúde e 
Tecnologia ao Serviço da Saúde. 
 
A lista dos vencedores 
 
Projetos de Intervenção Comunitária: 
INcide – Diagnóstico e ligação/retenção aos cuidados de saúde de pessoas 
Trans na cidade do Porto 
Áreas de Projeto: Doenças hepatites virais e metabólicas, Infeção VIH/SIDA 
Instituição: Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida 
Responsável: Filomena Frazão de Aguiar 
SULsemC: Promoção do rastreio, ligação aos cuidados de saúde e adesão ao 
tratamento para a infeção pelos vírus da hepatite C e VIH entre pessoas que 
consomem ou consumiram drogas na Península de Setúbal 
Áreas de Projeto: Doenças hepatites virais e metabólicas, Infeção VIH/SIDA 
Instituição: GAT - Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos VIH/SIDA - Pedro 
Santos 
Responsável: Mariana Vicente 
Sobre Rodas 
Áreas de Projeto: Doenças hepatites virais e metabólicas, Infeção VIH/SIDA 
Instituição: AJPAS 
Responsável: Cristina Mora 
Projeto Piloto de microeliminação da hepatite C: Rastreio da Hepatite C 
através de Testes Rápidos em utilizadores de drogas inseridos no Serviço de 
Intervenção de Comportamentos Aditivos e outras Dependências da região 
Norte (SICAD Norte) 
Áreas de Projeto: Doenças hepatites virais e metabólicas, Infeção VIH/SIDA 
Instituição: Associação de Infeciologistas do Norte 
Responsável: Pedro Palma Martins 
Amadora com Consciência 
Áreas de Projeto: Infeção VIH/SIDA 
Instituição: Bué Fixe- Associação de Jovens 
Responsável: Mónica Salas Corrigan 
Projetos de Investigação: 
Os Exosomas como biopsias líquidas nas doenças metabólicas 
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Áreas de Projeto: Doenças hepáticas virais e metabólicas 
Instituição: Universidade Nova de Lisboa 
Responsável: Paula Macedo 
Avaliação da resposta às sulfonamidas (inibidor de splicing) em cultura de 
células primárias de LMA humanas 
Áreas de Projeto: Hemato-oncologia 
Instituição: Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes 
Responsável: Maria do Carmo Fonseca 
As células endoteliais na lesão hepática: explorando as suas ligações com os 
macrófagos nas respostas regenerativas 
Áreas de Projeto: Doenças hepáticas virais e metabólicas 
Instituição: Instituto Gulbenkian de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian 
Responsável: Carlos Penha Gonçalves 
Expansão in vitro das células T Regs específicas do recetor no tratamento da 
doença crónica de enxerto contra hospedeiro após transplante de células 
progenitoras hematopoiéticas 
Áreas de Projeto: Hemato-oncologia 
Instituição: Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes 
Responsável:João Forjaz Lacerda 
Contributo dos monócitos/macrófagos para a patogénese distinta da infeção 
por HIV-2 em comparação com HIV-1: correlações clínicas e perspetivas 
terapêuticas 
Áreas de Projeto: Infeção VIH/SIDA 
Instituição: Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes 
Responsável: Amélia Chiara Trombetta 
Demência associada à infeção por HIV - estudo dos mecanismos infeciosos e 
inflamatórios mediados por vesículas extracelulares 
Áreas de Projeto: Infeção VIH/SIDA 
Instituição: CQB-Farma 
Responsável: Miguel Azevedo Pereira 
LYMPHOTARGET – Desenvolvimento de imunolipossomas para o 
tratamento direcionado do Linfoma não-Hodgkin 
Áreas de Projeto: Hemato-oncologia 
Instituição: Faculdade de Medicina Veterinária - CIISA - Universidade de Lisboa 
Responsável: Joana Dias Gomes 
Explorando a comunicação entre o microambiente da medula óssea através 
de vesículas extracelulares em modelos de mieloma múltiplo 
imunocompetente de ratinho e sua potencial translação para a doença 
humana 
Áreas de Projeto: Hemato-oncologia 
Instituição: Fundação Champalimaud 
Responsável: Cristina João 
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