
 

 

Discurso do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro 

Ramos, no 49º Aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça 

 

Bom dia a TODOS, 

Cumprimento todos os dirigentes do SESARAM aqui presentes 

Do IASAÚDE, da Direção Regional da Saúde, as Direções Técnicas, os 

Diretores de Serviço, Diretores de Unidade, todos aqueles da área não 

clínica e todos aqueles que, não estando presentes, fazem parte da história 

desta Instituição, do Serviço Regional de Saúde e da RAM. 

Hoje é um dia especial na vida dos madeirenses e dos profissionais de 

saúde. 

➔ Comemoramos 49 anos e temos 49 serviços/unidades clínicas 

disponíveis à população da RAM e visitantes 

 

E por isso, 

Cumprimento de forma respeitosa todos os elementos da SRS, do Conselho 

de Administração do SESARAM, Direção Clínica, Direção de Enfermagem 

aqui presentes neste momento belo da nossa organização. 

A nossa história esta aqui à nossa frente - a história da Nossa Instituição.  

Uma instituição que constitui a resposta final do SRS, pois é onde estão 

localizados os equipamentos e a tecnologia mais avançada ao dispor de 

profissionais com formação e diferenciação atualizadas, e que são 

responsáveis por concretizar com segurança e qualidade a missão e a visão 

desta instituição, em prol do cidadão insular e daquele que nos visita. 

A missão e a visão desta instituição tem sido realizada, dinamizada e 

defendida ao longo destes anos por mais de 6 000 profissionais de todas as 

áreas com responsabilidades diferentes mas objetivos comuns: cuidar e 

tratar em tempo útil, com acessibilidade garantida, diagnóstico precoce, 



tratamento de acordo com a diferenciação existente, e equipamentos e 

tecnologias atuais e, ainda, reabilitação e reinserção social finalizada e 

concretizada no tempo necessário. 

O investimento, na Saúde na RAM é uma realidade através de ORAM 

realistas anuais do ponto de vista económico-financeiro, e também do 

ponto de vista de gestão das situações problemáticas que normalmente 

acontecem e para os quais o SRS tem encontrado resposta, em tempo 

rápido, de forma a manter a segurança e a qualidade da prestação, como 

foi o exemplo recente da COVID-19 onde, em março de 2020, rapidamente 

um ORAM suplementar de 123 mil milhões de euros foi disponibilizado de 

forma plurianual à Saúde para fazer face aos desafios mais prementes e 

imediatos da pandemia - Recursos Humanos, equipamentos, tecnologia, 

EPI’s, testes, vacinas e todos os outros componentes necessários à 

reorganização do SRS, perante uma situação de calamidade que se 

estendeu durante mais de 2 anos desde 2020. 

Se havia dúvidas sobre a competência, dedicação, motivação, 

humanização, na nossa organização, estas foram rapidamente dissipadas e 

afastadas, (embora ao longo da história) fosse essa a imagem que muitos 

(externos) procuraram transmitir, mas os nossos profissionais mostraram 

porque e que a Saúde esta presente, como esta presente, com quem esta 

presente. 

Fomos até premiados pelo IHF, Internacional Hospital Federation, mas as 

respostas já estavam validadas pelo PREPCRAM desde 2010, perante as 

situações de desastre anteriores como a da queda de pedras, acidentes 

multivítimas, queda de árvore, aluviões, incêndios. 

Esta diferenciação e reconhecida já a nível regional, nacional e 

internacional, e isso deve ser dito. 

OS NOSSOS PROFISSIONAIS É QUE FAZEM O SESARAM 

O SESARAM É FEITO POR PESSOAS 

As mesmas que tendo consciência da sua missão sabem que tem de 

analisar, avaliar, e se necessário alertar e decidir que as diretivas têm de ser 



alteradas. Quem está no terreno tem responsabilidades, e tem também 

tempo para fazer reclamações, elogios e sugestões. 

Somos todos responsáveis pelo que de melhor acontece e pelo que de 

menos bom acontece. 

E se não soubermos o que esta menos bem nunca poderemos mudar. 

O SESARAM nunca vai mudar se não tiver reclamações. A acreditação pelo 

ACSA é orientadora nesse sentido, o doente está em 1º lugar, mas também 

tem de cumprir. 

E há também preocupação com o profissional e com as suas condições de 

trabalho. Só assim conseguimos cumprir com os standards recomendados. 

 

O investimento na Saúde tem sido feito em todas as áreas há mais de 40 

anos, desde a requalificação dos edifícios com melhoria ao nível do Hospital 

Dr. Nélio Mendonça, e restantes, e também a nível dos cuidados de Saúde 

Primários, em valores superiores a mais de 70 mil milhões de euros ao longo 

desta breve história na RAM. 

 

Por outro lado, o investimento nos recursos humanos, com formação e 

diferenciação, educação e treino,  de equipamentos e tecnologia, tem 

acompanhado o que tem sido a investigação, e o progresso tecnológico a 

nível mundial, com reflexos na evolução, modernização, e desenvolvimento 

de todo o nosso armamentário analítico e de imagem, da área clínica e 

também da área não clínica, com reflexos constantes  da acreditação da 

nossa instituição , em 1º lugar de forma global em 2009, e posteriormente 

mais virada para a clínica e para o utente, a partir de 2012 com a ACSA, 

conforme programa nacional da DGS na área da qualidade das instituições 

de Saúde. 

A Madeira na área da Saúde tem acompanhado toda esta evolução, desde 

o início, ou seja, há 46 anos, e a rapidez das suas conquistas estão 

relacionadas com a autonomia da Saúde em relação ao continente. 



De facto, a melhoria dos indicadores de saúde, são o resultado de políticas 

de saúde do governo que visam o cidadão, e o impacto na saúde do cidadão 

ao longo de todo o seu ciclo de vida e ainda na estabilidade da saúde mental 

neste percurso de longevidade já adquirido.  

Sou cirurgião há 25 anos e médico há 33 anos no SESARAM. 

A minha 2ª casa e, nalgumas situações, talvez tenha sido a 1ª casa. 

Tenho a felicidade de ter acompanhado a evolução do SESARAM: mais 

recursos humanos, mais tecnologia, informatização, triagem de 

manchester, cirurgias mini invasivas, aparecimento de novos serviços, 

cirurgia cardiotorácica, neurorradiologia de intervenção, medicina física e 

reabilitação, GG sentinela, radioterapia, RM, ecografia na urgência e bloco 

operatório, gastro de intervenção, cardiologia de intervenção. câmara 

hiperbárica, unidade de neutropénia. Melhorias físicas no Serviço de 

Urgência, remodelação do Hospital dos Marmeleiros e do Hospital Dr. João 

de Almada, melhorias na formação e especialização em áreas especificas, 

CSCM, qualidade, articulação regional, articulação nacional e internacional. 

Congressos e conferências, workshops, PRC, PERACS, gestão de listas de 

espera, abertura de vagas, contratualização sem atrasos, remunerações 

adicionais, produção adicional, subsídios de fixação, incentivos, protocolos 

com o SSRS, medicação inovadora, PIM, rastreios, estratégias regionais e 

políticas de saúde, PDES, PRR e REACTU-EU, robotização cirúrgica, 

digitalização, inovação, investigação, MRMID e finalização do Curso Básico 

do Mestrado Integrado de Medicina, PIPCO RAM, medicina nuclear, 

imagiologia moderna, simulação e formação dirigida, novos serviços, novas 

unidades, novos procedimentos, Unidade de Doente Frágil-redução das 

infeções em 50%. 

Acima de tudo, 33 anos dá para ver diferenças que a população por vezes 

tem dificuldade em observar e acompanhar, por isso, a comunicação tem 

de ser diferente. 

O SESARAM tem muitas histórias para contar…. 

Ao olhar para esta plateia à minha frente, a história está contada, diante 

dos meus olhos e, por isso, peço uma salva de palmas para TODOS. São a 

razão pela qual chegamos até aqui. Não precisarei de dizer mais nada, cada 



rosto que observo, corresponde a um tempo da minha vida profissional, 

caracterizado pela competência, amizade, dedicação, humanização, 

respeito, solidariedade, ética, que me transmitiram e aos restantes. 

Foram estes valores que nos deixaram e que procuraremos perpetuar, para 

o continuum do sucesso da organização. 

Chegados aqui, mais 40-50 anos e estamos na mesma fase em que nos 

encontrávamos em 1973, 40 anos após o HM em plena atividade, e pelos 

mesmos motivos, necessidade de expansão, antiguidade estrutural do 

edifício, necessidades de novos circuitos, redução do número de camas, 

desenvolvimento de novas diretrizes para as Unidades de Saúde, 

modernização dos equipamentos, desenvolvimento do ambulatório, 

hospital de dia, hospitalização domiciliária, concentração de recursos, 

maior e melhor eficiência da gestão da saúde, desenvolvimento de novas 

unidades, da insuficiência cardíaca, do pé diabético, do tratamento de 

feridas complexas, da criação de novos serviços, de uma melhor articulação 

com a Universidade da Madeira, e com a investigação e  inovação, e 

finalmente com a digitalização na saúde, com a criação de um digital office 

e digital officer. 

Depois da radioterapia, hemodinâmica, da neutropénia, da medicina 

nuclear, dos medicamentos inovadores, da cirurgia cardio-torácica, da 

neurocirurgia, da cirurgia mini-invasiva, da neuronavegação, da câmara 

hiperbárica entramos na digitalização, na Inteligência Artificial, Machine 

Learning, na Realidade Aumentada e na Realidade Virtual, no Data Science. 

Estamos num período de transição, com a oportunidade de criar um novo 

ecossistema da saúde, com todos os parceiros na RAM, hospitais públicos, 

hospitais privados, cuidados de saúde primários, cuidados continuados 

integrados, cuidados paliativos, saúde mental, Universidade da Madeira e 

Institutos, Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e, ainda, todas 

as instituições nacionais e internacionais que queiram fazer parte deste 

novo ecossistema. 

Acabamos de passar uma pandemia, onde estivemos à altura graças aos 

profissionais de saúde, onde foi possível ver que era preciso e foi 



reorganizado o SRS de acordo com a filosofia de resposta a catástrofe pois 

disso se tratava. 

O que aprendemos ao longo dos anos com o MRMID tem sido útil em todas 

as situações de exceção, para os quais contribuíram o CSCM e o MIDTC, 

desde há vários anos responsáveis pela formação. Educação e treino na 

RAM e no país. 

As pandemias são terríveis, mas também são oportunidades para mudar, é 

o que diz Hans Klopp da North Face, e por isso esta oportunidade é única 

para a nossa organização, para o SRS. 

MUDAR PARA MELHOR… 

Na acessibilidade, diagnóstico, tratamento, na decisão e estratégia, na 

medicação, na medicina de precisão, no ambulatório, no Hospital de Dia, 

na Hospitalização Domiciliária, na Inteligência Artificial e Machine Learning, 

na IoT (Internet of Things), no 5G, no Data Science… 

Temos cultura digital na nossa organização já há vários anos, e também em 

2004, quando foi para informatizar, houve resistência, mas depois 

adaptação e colaboração. 

Julgo que agora o desafio é ainda mais aliciante, e vai levar a melhores 

decisões, melhores tratamentos, mais rapidez no diagnóstico, melhor 

controlo remoto, mais segurança, mais qualidade. 

 

HOJE É UM DIA ESPECIAL PARA O SESARAM E PARA O SRS 

Comemoramos 49 anos de existência 

O que significa que comemoramos 49 anos de: 

Evolução, modernização, formação, diferenciação, organização e 

planificação, de eficácia e de eficiência do SRS, numa incessante procura de 

racionalização, com controlo de custos sem comprometer a segurança e a 

qualidade, nem aumentar o risco clínico e não clínico. 



Tudo isto se deve a um conjunto de profissionais que concretizaram o 

modelo do SRS, idealizado pelo Homem, pelo colega, médico ginecologista-

obstetra que deu o nome ao Nosso Hospital, o Dr. Nélio Mendonça. 

Sem sermos perfeitos ao longo destes anos … 

Julgo que fomos bem-sucedidos. 

São 49 anos ininterruptos de atividade clínica, com muitos sucessos e 

algumas tristezas, mas acima de tudo de muito rigor e responsabilidade. 

Para temos uma ideia 

Se em 2019 7.000.000, se em 2020 6.000.000, se em 2021 9.000.000 de atos 

clínicos, imaginem se somarmos aos restantes 46 anos. 

Somos um hospital diferenciado com a máxima valência e classificação, e 

por isso temos lista de espera, do que não é urgente e emergente. 

Mas respondemos em tempo útil, correto, e recomendado ao que coloca 

em perigo a vida dos doentes. 

 

A capacitação do SESARAM sempre foi uma necessidade e um objetivo 

nuclear e por isso somos diferentes porque: 

FORMA – DIFERENCIA - EDUCA E TREINA 

É o nosso ADN da segurança, da qualidade, da nossa humanização, da 

nossa acreditação. 

➔ Continuamos a apostar na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. Hoje, dispomos de 19 serviços de saúde certificados com 

qualidade e outros 3 estão em fase de candidatura; 

➔ Conseguimos reduzir em mais de 50% as infeções hospitalares, uma 

conquista merecedora de distinção nacional; 

➔ Continuamos a apostar na melhoria da acessibilidade de forma a 

responder às necessidades da população e a evitar a sobrecarga dos 

serviços hospitalares. A par do atendimento nos centros de saúde, 

hoje, são 9 serviços de atendimento urgente nos centros de saúde 



da RAM. Este serviço está agora também disponível no concelho do 

funchal; 

➔ Continuamos a investir na inovação, na digitalização e na 

inteligência artificial. Atualmente a inovação e a telemedicina são 

uma realidade nos serviços clínicos.  

Integramos vários projetos: ICU4COVID; SMARTBEAR; 

SMART4HEALTH; QUALICHAIN 

 

Aumenta assim a segurança e a qualidade da prestação e a confiança dos 

nossos profissionais e o outcome dos nossos doentes. 

Este caminho já foi iniciado nestes últimos 20 anos, antecipando as 

necessidades das nossas respostas para as situações do dia a dia e também 

para as situações de exceção que infelizmente continuam e vão continuar 

a acontecer como são os exemplos mais recentes na RAM. 

 

A resposta final de um sistema de saúde é a todos os níveis exigente, 

constantemente desafiante para os profissionais e para o sistema.  

Procuramos proteger e promover a saúde e também prevenir a doença de 

todos os cidadãos e dos que nos visitam. 

E os profissionais devem estar preparados para esta exigência. 

Mas devem também exigir as formações necessárias e por isso estas são 

uma realidade, como atestam os números que apresentamos e que nos 

fazem orgulhar do CSCM, 2 mil milhões de euros e 600 cursos, 8000 

formandos e 4 000 horas de formação em 10 anos. 

Cumprimos e vamos continuar a cumprir 

O crescimento da saúde a nível regional tem uma história de mais de 40 

anos com vários intervenientes que através das suas decisões fizeram com 

que hoje em dia o SRS continue a crescer e tenha: 

• Mais recursos humanos: Cerca de 6 000; 

• Mais equipamentos; 

• Mais especialidades; 



• Mais cobertura, 82%; 

• Mais diferenciação; 

• Mais investigação, 20 doutorados; 

• Mais inovação; 

• Mais diferenciação académica, MIM finalizado o Curso Básico. 

 

Exmos. Dirigentes da saúde, todos os que estão aqui presentes, 

Caros profissionais, 

Os próximos desafios serão ainda mais aliciantes. 

Como disse: 

As tecnologias consideradas emergentes serão as novas condutoras da 

saúde e da melhoria da saúde dos cidadãos. 

- A IoT (Internet of Things) 

- A monitorização remota 

- A Inteligência Artificial e Machine Learning 

- A robotização 

- Big Data Analisys 

- A Telesaúde 

- A impressão 3D 

- O 5G 

- Smart Wearables 

- A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual  

- O Data Science 

A criação de ferramentas e plataformas que permitem registar dados, 

armazenar dados, capturar dados à distância, trarão informaçao relevante 

para um novo ecossistema de saúde. 



A saúde digital e a tecnologia deverão fazer parte integrante das 

prioridades na saúde e beneficiar as pessoas de forma ética e equitativa, 

segura e sustentável. 

São desafios para os quais o SESARAM e os seus profissionais estão à 

altura de concretizar com rigor e responsabilidade. 

Mas também, com motivação, dedicação e entrega à causa pública. 

SOMOS 6 000 PROFISSIONAIS 

TEMOS A RESPONSABILIDADE DE TOMAR CONTA DE 250 000HAB 

Parece ser um desafio hercúleo 

Mas os desafios são um constante estímulo para os profissionais e na saúde 

devem ser encarados como uma missão, uma missão altruísta e solidária. 

Este sentimento deve ser respeitado  

E por isso procuramos ser diferentes 

Mas apelamos a que não esqueçam essa diferença 

Defendam a vossa organização tal como defendemos os nossos 

profissionais: 

- As remunerações são diferentes na RAM 

- Os descongelamentos de carreiras são uma realidade na RAM 

- A produção adicional e uma realidade na RAM 

- Os incentivos são uma realidade na RAM 

- O subsídio de fixação e uma realidade na RAM 

- A abertura de vagas e uma realidade na RAM 

- A abertura de concursos na área da saúde e uma realidade na RAM 

- As parcerias dentro do sistema de saúde são uma realidade na RAM 

- As novas tecnologias são uma realidade na RAM 

- A inovação, a Inteligência Artificial e digitalização são uma realidade na 

RAM 



- A racionalização a otimização e a eficiência na saúde devem e serão 

também uma realidade na RAM  

Para combater o desperdício, e sermos mais eficazes e eficientes na gestão 

da saúde regional. 

 

Estamos a preparar uma nova casa que será o orgulho do SSRS, o Hospital 

Central Universitário da Madeira 

- Com menos camas 

- Mais diferenciado, mais robotizado 

- Mais inovador 

- Mais digitalizado e com o recurso a Inteligência Artificial 

- Mais virado para a Telesaúde 

- Com mais hospitação domiciliária 

- Com mais hospital de dia 

- Com mais ambulatório 

- Com menos internamentos 

- Com concentração de recursos na RAM e no SRS 

- E como não podia deixar de ser, mais simulação 

E ACIMA DE TUDO UM HOSPITAL QUE CONTINUE A SER A RESPOSTA FINAL 

DO NOSSO SISTEMA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE: 

- Ao que e urgente e emergente 

- Ao que coloca em risco a vida dos utentes,  

- Ao que pode deixar sequelas se não for observado em tempo útil 

- Porque tem uma imagiologia avançada e diferenciada 

- Porque tem inovação e investigação 

- Porque é acreditado 



A simulação também vai ser usada para testar os circuitos, para ver o 

timing, se há gargalos, constrangimentos, para ver se temos de mudar 

alguma coisa, tal como fizemos para o screening do aeroporto. 

 

OS NOSSOS PROFISSIONAIS ASSIM O EXIGEM 

A NOSSA POPULAÇÃO ASSIM O MERECE 

HOJE, cuidamos mais, cuidamos melhor, em segurança e com mais 

diferenciação. 

E por isso: 

➔ O SESARAM é membro honorário da ordem do mérito atribuído 

pelo presidente da república no dia 10 de junho de 2022. 

 

BEM HAJAM TODOS  

OS QUE FAZEM PARTE DA HISTÓRIA DO SESARAM, ORGULHO DO SRS 

MUITO OBRIGADO. 

 

Pedro Ramos 

Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil 

 

 


