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Instituto Marquês de Valle Flôr distinguido com Medalha de Serviços Distintos
O Instituto Marquês de Valle Flôr, que desenvolve há 25 anos um extenso
trabalho no setor da saúde junto das populações de São Tomé e Príncipe, é
distinguido pelo Ministro da Saúde, Paulo Macedo, no Dia da Saúde, segundafeira, 8 de abril, às 17h, no Auditório do INFARMED, em Lisboa.
O programa Saúde para Todos desenvolvido pelo Instituto Marquês de Valle Flor,
organização não-governamental para o desenvolvimento, garante atualmente a
cobertura universal de saúde em São Tomé e Príncipe. O programa assegurou um
significativo aumento da eficiência na prestação de cuidados de saúde através da ação
de médicos especialistas no terreno e da telemedicina.
As consultas de telemedicina aproximaram o Hospital Central de São Tomé dos médicos
especialistas portugueses, permitindo o seguimento e orientação de casos clínicos mais
complexos e, paralelamente, a formação e acompanhamento à distância dos clínicos
são-tomenses. Desta forma foi alcançada uma redução de mais de 50 %, do número de
pedidos de evacuações sanitárias para Portugal entre 2009 e 2013. A par dos benefícios
da proximidade dos cuidados prestados, a redução das evacuações poupou 20 % do
orçamento para a Saúde do Estado são-tomense, e cerca de um milhão de euros ao
Ministério da Saúde Português.
“É uma honra receber esta distinção, que se deve sem dúvida ao espírito de parceria
entre as equipas locais e instituições nacionais que connosco trabalham”, refere Paulo
Telles de Freitas, Administrador do IMVF. “É também um reconhecimento para os
nossos parceiros e financiadores pela qualidade do trabalho efetuado e um estímulo
para continuarmos a nossa intervenção na área da saúde”, adianta.
O alargamento do programa Saúde Para Todos decorre da eficiente parceria entre o
Governo de São Tomé e Príncipe, a Cooperação Portuguesa, a Direção-Geral da Saúde,
a Fundação Calouste Gulbenkian, a PT, o grupo José De Mello Saúde entre outros.
Em 2013, a plataforma de telemedicina Medigraf, desenvolvida em parceria com a PT
Inovação, ganhou novas competências e benefícios que impulsionaram a sua utilização,
graças ao acesso direto à Rede de Informação da Saúde (RIS). Esta Rede permite agora
a ligação dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde português diretamente ao Hospital
Central de São Tomé, favorecendo um acompanhamento mais alargado da população
de São Tomé.
O programa Saúde para Todos abrange a totalidade do território e transformou um
serviço nacional de saúde centralizado e ineficaz, numa rede de prestação de cuidados
de saúde preventivos, primários e especializados, universal e funcional, que beneficia a
totalidade da população são-tomense.
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