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Prefácio

como cidadão e como chefe de estado da República democrática

de São Tomé e Príncipe, a educação, a melhoria das condições de saúde 

e de qualidade de vida das populações do país foram, e continuam 

a ser, a minha maior prioridade. Todo o nosso esforço ao longo de 

décadas tem sido dirigido com vista a assegurar aos santomenses

o acesso pleno à saúde e à educação.

Foi assim com enorme agrado que acolhi sem hesitações as primeiras 

iniciativas do instituto Marquês de Valle Flôr em São Tomé e Príncipe, 

nos alvores da década de oitenta, que visavam reforçar as nossas 

capacidades na área da saúde. Percorremos juntos, desde então, um 

longo caminho, que do Hospital de Monte café, no distrito de Mé-Zochi,

viria a expandir-se, ao longo dos anos, a todos os distritos do país, 

incluíndo a Região Autónoma do Príncipe, melhorando a sustentabili-

dade do acesso aos cuidados primários de saúde a toda a população 

santomense. A implementação do projeto Saúde para Todos - espe-

cialidades e a introdução da telemedicina foram, neste trajeto, 

passos decisivos para uma melhoria dos cuidados de saúde terciários 

à nossa população, quer através da prestação de cuidados médicos 

especializados pelas diferentes missões de especialistas portugueses 

que periodicamente se deslocam ao nosso país, quer pelas ações

de formação realizadas por estes especialistas, quer ainda através

da utilização da telemedicina.
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O meu maior desejo é que a paz e a estabilidade sejam elementos 

fundamentais para a realização das ingentes e necessárias reformas 

estruturais para o desenvolvimento social e económico de São Tomé 

e Príncipe, traduzindo-se assim em melhores condições de vida para 

as populações. Para a concretização deste desiderato continuamos

a contar com a prestimosa contribuição do instituto Marquês de Valle 

Flôr enquanto parceiro de cooperação.

dr. Manuel pinto da Costa
Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe

é difícil salientar um ponto mais importante destes 25 anos de colabo-

ração, na medida em que cada etapa deste longo caminho percorrido 

- nomeadamente a intervenção no Hospital Monte café, o reforço dos 

cuidados primários de saúde, a prestação de cuidados médicos espe-

cializados, e a introdução da telemedicina - foram, sem dúvida, passos 

decisivos dado o impacto positivo que tiveram na melhoria da saúde 

dos meus concidadãos.

Se me é permitido destacar um momento marcante, não posso deixar 

de me referir à homenagem da parte do governo santomense ao 

instituto Marquês de Valle Flôr pelo notável trabalho desenvolvido 

ao longo destes anos em prol da saúde e da qualidade de vida dos 

santomenses, na melhoria do sistema de educação e no reforço da 

segurança alimentar, aspetos de valiosa contribuição para alcançar

os Objetivos de desenvolvimento do Milénio.

no setor da educação, gostaria de referir a implementação do projeto 

escola+, um outro passo importante a destacar na melhoria do ensino 

no país, garantindo uma formação de melhor qualidade aos nossos 

estudantes.
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inTROdUçãO
este é um livro diferente sobre cooperação em Saúde, desde logo 
porque não tem um autor mas centenas, que foram os obreiros de um 
dos melhores programas de cooperação em saúde reconhecido nacional
e internacionalmente.

A história do projeto Saúde para Todos é simples de contar. durante 25 anos,
o instituto Marquês de Valle Flôr (iMVF) desenvolveu um programa 
de Saúde em São Tomé e Príncipe que se dedicou essencialmente
à implementação de uma rede de cuidados de saúde primários, bem como 
de todas as políticas de saúde pública (vacinação, saúde escolar, saúde 
materna e infantil).

Passados que foram esses 25 anos, a esperança de vida subiu (é hoje de
70 anos) e os indicadores de saúde são dos melhores da África subsariana. 

São Tomé e Príncipe enviava para Portugal centenas de doentes (as chamadas
evacuações sanitárias) para serem avaliados por especialistas portugueses. 
esses doentes entravam no nosso sistema de saúde, normalmente pelas 
urgências hospitalares, e aí ficavam perdidos.

Os custos para São Tomé e Príncipe representavam quarenta por cento
do orçamento do Ministério santomense da Saúde e Assuntos Sociais,
e Portugal assumia custos desproporcionais aos atos médicos praticados. 
existia ainda um custo não quantificado, um custo social relacionado 
com a manutenção dos doentes em Portugal resultante da sua inserção 
num circuito pouco eficiente. Outro custo não quantificável é o custo do 
sofrimento de um doente que chega a um país onde se sente totalmente 
desintegrado, sendo acompanhado apenas pela incerteza da sua doença.

O iMVF sugeriu então à cooperação Portuguesa a organização de missões 
de especialidade. A organização do programa também foi inovadora: um 
coordenador por especialidade (coordenadores a quem, carinhosamente,

1. doentes esperam por consultas de especialidade no Hospital dr. Ayres de Menezes.
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e o carinho com que se processa uma consulta de telemedicina resulta do 
conhecimento pessoal dos médicos e técnicos, de uma amizade forte que os 
une e que se consolida em cada missão e em cada encontro proporcionado 
pela tecnologia.

A tecnologia e a metodologia empregues neste programa permitiram 
reduzir os custos a Portugal e a São Tomé e Príncipe, aumentando o acesso 
aos cuidados de saúde a milhares de cidadãos do arquipélago, salvando 
vidas, e melhorando a sua qualidade de vida.

Mas os resultados das missões não se traduzem só em números, tecno-
logia, ciência. São também caminhadas de transformação individual,
de vivências de realidades diferentes, de crescimento pessoal. Quem 
participa numa missão, só pensa em voltar! Porque não há nada que
se compare ao olhar de gratidão pura dos doentes, ao sorriso de
agradecimento das crianças. no fim da missão, interessa o que se deixa. 
Mas também o que se traz connosco, um mar de novas experiências e de 
emoções que nos fazem enquadrar a nossa vida de maneira diferente.
Para sempre.

Quero agradecer o apoio e a colaboração da cooperação Portuguesa,
da Fundação calouste Gulbenkian, do Ministério da Saúde e Assuntos 
Sociais de São Tomé e Príncipe, da direção-Geral da Saúde, da Fundação PT,
e de todos os outros mecenas, parceiros e colaboradores, bem como colegas 
e amigos que nos acompanham nesta viagem.

dedico este livro aos que acreditaram e nos acompanham neste caminho,
com um agradecimento especial ao dr. Ahmed Zaky e ao dr. edgar neves, 
companheiros e amigos de sempre.

dedico ainda este livro às nossas famílias e aos que nos amam, pois apoiam 
a nossa missão e compreendem as nossas ausências.

dr. paulo Freitas

chamamos «os nossos campeões»,) que fariam o levantamento das
necessidades e organizavam o programa dessa especialidade. 

existia uma condição prévia por parte do iMVF: todos os participantes iriam 
em comissão de serviço das suas instituições, privadas ou públicas, isto é, 
não teriam remuneração.

Assim, médicos, enfermeiros e técnicos cruzavam-se todas as semanas 
no aeroporto de São Tomé e Príncipe: uns chegavam, outros partiam, 
num bailado só possível porque em São Tomé é Príncipe há uma equipa
extremamente profissional e competente, e uma logística impecável
na nossa sede e no terreno.

A qualidade dos cuidados prestados é igual à prestada em Portugal, com 
uma taxa de complicações de todas as especialidades extremamente baixa.

iniciou-se também uma vertente inovadora em programas de cooperação: 
a da investigação científica, em áreas tão diversas como o estudo da má 
nutrição associada à prevalência da diarreia por parasitas e vírus, rastreio 
do cancro do colo do útero com mapeamento genético do HPV (Vírus 
do Papiloma Humano), estudo da prevalência da surdez e suas causas, 
prevalência da hipertensão arterial, entre outros, alguns com publicação 
internacional.

Todas as missões, para além da componente assistencial, têm uma vertente 
obrigatória de formação com o objetivo de capacitar os quadros de São 
Tomé e Príncipe.

Uma palavra especial para os meios complementares de diagnóstico,
nomeadamente do serviço de imagiologia, hoje totalmente digitalizado
com ecografia, mamografia e radiologia convencional, transmitindo
para Portugal por telemedicina, quebrando a barreira da distância e do
isolamento, colocando em contacto pessoas que só tinham acesso aos 
cuidados de saúde quando os especialistas estavam presentes. A amizade 
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01.
O iníciO de UMA nOVA eRA

6 de junho de 2013: GeS, 42 anos, fez história sem o saber. Foi a primeira 
paciente a utilizar o mamógrafo do Hospital dr. Ayres de Menezes, em São 
Tomé e Príncipe, e a primeira mulher que alguma vez fez uma mamografia 
no país. As imagens foram transmitidas de imediato para Lisboa, como 
teste para o envio. no dia seguinte seria inaugurada a nova plataforma 
Medigraf, que permite que médicos em dois pontos diferentes do mundo 
assistam em direto à realização de exames e conferenciem como se esti-
vessem na mesma sala. Uma plataforma que revoluciona a utilização 
da telemedicina, já que com uma aplicação fácil de instalar, qualquer 
médico a pode ter no seu portátil. Portugal e São Tomé e Príncipe podem 
orgulhar-se de terem sido os pioneiros nesta nova abordagem da tele-
medicina. O instituto Marquês de Valle Flôr é o grande impulsionador 
deste salto teconológico, o ponto alto do trabalho que esta Organização 
não Governamental (OnG) desenvolve há 25 anos naquele país para dar 
aos santomenses acesso a um dos direitos mais básicos: a saúde.

O mamógrafo e a possibilidade de transmissão em direto das ecografias 
também mudaram a vida das pacientes: até à instalação deste equi-
pamento, GeS tinha de se deslocar a Portugal de seis em seis meses 
para fazer os exames de controlo dos nódulos mamários - com todos os 
custos que essas deslocações implicam para as suas finanças, a sua vida 
familiar, profissional e pessoal. Sem falar nos custos para os estados de 
Portugal e de São Tomé e Príncipe. como GeS, centenas de mulheres 
santomenses passam a poder fazer exames de rotina sem terem de voar 
para outro continente.

2. A segunda geração da plataforma Medigraf foi lançada no dia 6 de junho de 2013.

3. A primeira mamografia feita em São Tomé e Príncipe realizou-se durante o lançamento da 
nova plataforma Medigraf.
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diagnosticar e interagir entre médicos. O limite da distância deixou de 
existir”. e sublinha o facto de passar a haver mamografia digital no Hospital
dr. Ayres de Menezes.

O dr. Paulo Freitas, administrador do iMVF, diz que “esta nova tecno-
logia tem a ver com encurtar distâncias. Qualquer médico se pode ligar 
a um colega, em qualquer ponto do mundo, e pedir uma opinião. isto
é uma mudança na maneira como se faz medicina. em São Tomé e Príncipe 
vai permitir grandes melhorias, desde logo ao nível da programação das 
missões médicas. O caminho que temos feito nos últimos anos tem sido um 
exemplo de cooperação internacional na área da Saúde”. Realça o facto de 
São Tomé e Príncipe ser o primeiro país onde a nova versão da plataforma 
é instalada e refere que esta tecnologia, desenvolvida por uma empresa 
portuguesa sedeada em Aveiro (PT inovação), já despertou o interesse de 
investidores. O administrador do iMVF deseja que esta inauguração seja
“o primeiro passo para uma rede de telemedicina nos países lusófonos”.

entra a primeira paciente, uma mulher com corrimento mamário. A dra. 
celeste Alves começa os procedimentos para transmitir o exame e solicita
a colaboração do médico radiologista, dr. Pedro cabral, em Lisboa. dá-se 
início à consulta, os dois médicos trocam impressões. ninguém diria que 
entre eles há seis mil quilómetros de distância. Os dois consideram a imagem 
“de excelente qualidade técnica” e sugerem que na próxima consulta seja 
feita uma mamografia com contraste. na marquesa, a paciente é substi-
tuída por c, uma mulher jovem que foi à urgência do Hospital central de 
São Tomé por dificuldade de mobilização do joelho. A dra. celeste Alves 
aproveita para explicar como se usa a nova plataforma: “Seleciono o meu 
médico de consulta... e inicio a conferência com o médico que está do outro 
lado”. depois de feitos e transmitidos os exames, os médicos discutem
o caso e dão indicação para cirurgia. Sai c e entra R, 29 anos, que apresenta 
um problema cardíaco. O diagnóstico clínico de derrame pericárdico é 
confirmado pelos exames feitos, orientados e discutidos em direto com 
os especialistas em Lisboa: anti-inflamatórios e vigilância são a “receita” 
rápida para uma situação que poderia levar semanas a ser resolvida se não 
fosse a nova plataforma.

7 de junho de 2013: às 10h00 da manhã, a dra. celeste Alves, médica portu-
guesa imagiologista, “Mãe” do serviço moderno de imagiologia no Hospital 
dr. Ayres de Menezes, descerra simbolicamente a placa que inaugura 
o funcionamento da nova plataforma e do serviço de mamografia. Três 
pacientes aguardam para serem examinadas em direto e em simultâneo 
por médicos em Lisboa e em São Tomé.

A pequena sala do hospital santomense está repleta de pessoas, todas elas 
envolvidas no processo que levou a esta inauguração. entre elas, admi-
nistradores do instituto Marquês de Valle Flôr, elementos da direção do 
Hospital dr. Ayres de Menezes, representantes da Portugal Telecom (PT) e da 
Sociedade de comunicações de São Tomé e Príncipe (cST), dr. José Jardim, 
Administrador-delegado, a Sra. embaixadora de Portugal em São Tomé 
e Príncipe, dra. Paula Silva, o Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, 
dr. Leonel Pontes, médicos, técnicos de saúde, jornalistas. em Lisboa,
o momento solene é testemunhado pelos médicos que aguardam para 
ser consultados, elementos da administração do iMVF, da Fundação PT,
dr. Abel do Ó, da PT inovação, dr. Ricardo Ferreira, representantes do governo 
português como o Secretário de estado adjunto da Saúde, dr. Fernando 
Leal da costa, Secretário de estado dos negócios estrangeiros e coope-
ração, dr. Francisco Almeida Leite, diretor-Geral da Saúde, dr. Francisco 
George, embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, dr. Luís Viegas,
e da cooperação Portuguesa, dra. Helena Guerreiro e dr. Henrique Azevedo. 
com alguma ansiedade, os técnicos da PT inovação nos dois continentes 
responsáveis pelo início da transmissão “fazem figas” para que a tecnologia 
não pregue alguma partida (ou, no caso santomense, a eletricidade, apesar 
de o gerador estar a postos para as falhas).

A dra. celeste Alves, em “missão” em São Tomé e Príncipe para garantir 
que tudo corra bem nesta inauguração, que eleva para um novo patamar
o serviço de telemedicina, classifica o momento como “a abertura de uma 
nova era, ela própria geradora de uma série de necessidades e de dife-
renciação. é o início de uma nova cadeia, que cria necessidades e obriga
a formação”. Realça as possibilidades que a nova plataforma oferece, tanto 
para os médicos portugueses das missões de especialidades, como para 
todos os profissionais de saúde em São Tomé: “Podemos receber imagens, 
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O ponto de partida

Vinte e oito anos antes, um jovem médico recém-licenciado desembarcava 
em São Tomé e Príncipe à procura de um sentido para uma instituição 
fundada pela sua bisavó, a Marquesa de Valle Flôr. estávamos em 1986 
e o dr. Paulo Freitas acabara de entrar para a administração do instituto 
Marquês de Valle Flôr, organização que gere o legado do marquês, à qual 
queria dar um novo sentido. desde pequenino que ouvia histórias de
São Tomé e Príncípe e, embora nunca se tivesse interessado muito por 
essa parte da história da família, sentia que o ponto de partida para
o relançamento do instituto passava por aquelas ilhas onde o bisavô tinha 
investido a vida. chegou sem objetivos, de férias, à descoberta. Um amigo 
tinha-lhe dito que o único hospital que funcionava na ilha, financiado por 
duas OnG francesas, ia fechar porque uma delas, a care France, tinha 
aberto processo de insolvência. O dr. Paulo Freitas decidiu ir ao Hospital 
Monte café, sem sequer imaginar que essa visita acabaria por mudar
o rosto da Saúde no arquipélago.

do egito a São Tomé e Príncipe

Pouco mais de um ano antes de o dr. Paulo Freitas chegar a São Tomé 
e Príncipe, o dr. Ahmed Zaky, jovem assistente de Medicina interna no 
hospital do cairo, egito, vira um colega dez anos mais velho fazer uma 
curetagem a sangue frio a um pé diabético. O doente gritava e o médico 
dizia calmamente “não dói nada”. O dr. Ahmed Zaky decidiu nesse exato 
momento que ia procurar outro rumo. Os seus colegas procuravam fazer 
doutoramentos em inglaterra ou nos estados Unidos, mas o dr. Ahmed 
Zaky decidiu ir para África. “Tenho um princípio: ser arrojado, ser inovador. 
Os caminhos muito pisados não são um desafio”, diz. candidatou-se a um 
fundo do Ministério egípcio dos negócios estrangeiros para a cooperação 
com África. dois meses depois soube que a sua candidatura tinha sido 
aceite e que poderia escolher entre o niger, Mali e São Tomé e Príncipe. 
“São Tomé e Príncipe era o único país que eu não conhecia. Tive de ir
à procura de referências. estávamos em 1984, ainda não havia internet, 
nas enciclopédias o arquipélago tinha três linhas”, conta o dr. Ahmed Zaky. 

em Lisboa, o Secretário de estado dos negócios estrangeiros e coope-
ração, dr. Francisco Almeida Leite, diz-se “perfeitamente maravilhado” 
com aquilo a que está a assistir: “isto demonstra a excelência da coope-
ração portuguesa em projetos de cariz social. este é um momento 
histórico, que vai beneficiar grandemente a saúde em São Tomé
e Príncipe, e é a prova de que as alternativas tecnológicas podem servir 
as populações. é o início de uma caminhada. não vamos ficar por aqui. 
Atrás de uma inovação vêm outras”. 

Também o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, 
dr. Leonel Pontes, se afirma emocionado “com esta nova forma de 
encarar a Saúde no país. este instrumento vai ajudar-nos a tentar atingir
os Objetivos de desenvolvimento do Milénio (OdM) e contribuir muito 
para a melhoria do diagnóstico entre a população santomense. Além de 
diminuir a necessidade de evacuar doentes de São Tomé e Príncipe para 
Portugal em sessenta por cento. A inaguração do mamógrafo também 
marca uma nova era da medicina no país”.

O dr. Leal da costa, Secretário de estado adjunto da Saúde de Portugal, 
assinala a inauguração como “um momento histórico nas relações entre 
os dois países e também um momento histórico para Portugal pelo 
desenvolvimento de uma plataforma que será sem dúvida utilizada em 
território português”. 

A Sra. embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe, dra. Paula Silva, 
nota que a inauguração “é o resultado da conjugação de esforços e de 
vontades para prosseguirmos e avançarmos”, e o Sr. embaixador de São 
Tomé e Príncipe em Lisboa, dr. Luís Viegas, agradece ao iMVF o apoio 
que há 25 anos dá à luta pela saúde no seu país. e sublinha a importância 
que o estado santomense atribui a este projeto: “Registamos melhorias 
significativas nos nossos indicadores de saúde, com o apoio de Portugal, 
designadamente com a telemedicina e agora com esta plataforma, que 
vai ajudar a uma maior capacitação dos nossos técnicos e a permitir uma 
redução de custos com as evacuações”.



1918

Quatro dias depois apareceram colegas médicos santomenses para 
receber o dr. Ahmed Zaky: “O dr. edgar neves era o diretor do Hospital 
central na altura. Foi o nosso primeiro encontro. e assim passei
a trabalhar em ‘Medicina de 3ª classe’, que era a classificação dada no 
tempo colonial e que ainda era usada. Puseram-me a trabalhar com um 
assistente que falava francês e português. Passado um mês já me ‘desen-
rascava’ em português - achei que se as crianças aprendiam, eu também 
conseguia aprender - e dispensei os serviços dele”. O dr. Ahmed Zaky 
começou a integrar-se na comunidade de São Tomé e Príncipe, “muito 
apoiado pelos contactos do embaixador português, que às quartas-feiras 
convidava todo o mundo para jantar spaghetti e aos sábados peixe 
grelhado. eram grupos com franceses, ingleses, italianos, portugueses”.

O dr. Ahmed Zaky ficou a trabalhar no Hospital central. Recorda-se bem 
da primeira vez que torneou os procedimentos: “eles usavam cloroquina 
para tratar a malária que na altura era cloroquinoresistente. Mas como
a Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não tinha declarado São 
Tomé e Príncipe zona de cloroquinoresistência, não usavam quinino. 
‘Saltei o muro’ e passei a usar quinino nos casos cloroquinoresistentes. 
e passei a ser ‘o feiticeiro’ que curava a malária”. entretanto, chegaram 
os franceses da care France, que tinham decidido sair da cidade de São 
Tomé e iam para o distrito de Mé-Zochi. O dr. Ahmed Zaky foi colaborando 
informalmente com esta OnG e acabaram por convidá-lo a trabalhar 
com eles. Aceitou: “Sentia alguma afinidade, estes projetos são como 
crianças, ficamos com um instinto protetor em relação a eles. Mudei 
de agulha para trabalhar no projeto de Saúde Mé-Zochi no Hospital de 
Monte café e nos seus centros de Saúde”. A OnG francesa começou
a ter grandes dificuldades financeiras, não conseguia angariar os fundos 
necessários, e a care France foi substituída pela enfants de la Terre.

Foi à embaixada de Portugal no cairo em busca de mais informações.
O dr. Mário damas, na altura Secretário da embaixada de Portugal no 
cairo disse-lhe que tinha poucas informações atualizadas sobre São 
Tomé e Príncipe, visto ter-se tornado independente há cerca de dez anos 
e aconselhou-o a ir à embaixada de Angola. O embaixador angolano 
disse-lhe que São Tomé e Príncipe era “um bom país” e insistiu que 
fosse para lá. “O bilhete era de ida e volta, na pior das hipóteses poderia 
rescindir o contrato passado um mês e regressar”, conta o médico.

em Luanda, durante a escala para o seu novo destino, o dr. Ahmed Zaky 
foi recebido pelo embaixador do egito, nabil el Salawi, que lhe pediu 
para devolver uma cassete de VHS ao embaixador de Portugal em São 
Tomé e Príncipe, dr. Francisco Quevedo crespo: “em Angola os tempos 
eram de guerra, o único entretém que havia na altura eram os vídeos”. 
A embaixada enviou telexes a informar da ida do dr. Ahmed Zaky para 
São Tomé e Príncipe, mas a sua chegada ao arquipélago não foi das mais 
auspiciosas: “Tive logo um desaguisado com os técnicos do MeP (Missão 
de erradicação do Paludismo). em São Tomé e Príncipe havia quaren-
tena para controlo da malária. não os deixei picar-me o dedo, porque 
as lancetas eram as mesmas para uma data de gente e o país estava 
cheio de malária”. não havia ninguém à espera do médico egípico. na 
altura, o aeroporto era uma aerogare - havia um voo da TAP por mês
e quatro de Angola. Quando começaram a apagar as luzes da aerogare,
o dr. Ahmed Zaky pediu-lhes para o levarem para um hotel: “Fomos 
numa carrinha de caixa aberta, azul-bebé”, conta, “levaram-me para uma 
pensão, a pensão d. Adelaide, uma coisa muito escura. Pedi um hotel 
melhor, e disseram-me que para isso tinha de haver uma requisição, 
porque o hotel (Boavista) era estatal. Lá me levaram para outro hotel,
o django, na Trindade”. no dia seguinte, o dr. Ahmed Zaky encontrou-se 
com o embaixador de Portugal, para lhe devolver a cassete, e foi logo 
convidado para jantar e jogar bridge.
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concordava com a forma como a ajuda internacional era entregue, porque 
assim não chegava às pessoas”, conta o médico, que propôs à responsável 
santomense uma reflexão sobre toda esta questão.

decidiram avançar para a recuperação do Hospital Monte café e para uma 
parceria do iMVF com a OnG enfants de la Terre. Após um ano, a OnG 
francesa saíu, e deixou o instituto Marquês de Valle Flôr a gerir sozinho 
o projeto de Saúde Mé-Zochi - o Hospital Monte café e os centros de 
Saúde. Mé-Zochi concentra um terço da população de São Tomé e Príncipe.
O dr. Paulo Freitas e o iMVF começaram a angariar receitas de “patrocina-
dores”, e depois de Portugal entrar na União europeia, o iMVF candidatou-se 
ao cofinanciamento europeu. “O instituto entrou como parceiro financiador 
e uma maneira diferente de pensar”, explica o dr. Paulo Freitas. ”Tínhamos 
o único hospital que funcionava bem, com laboratório, farmácia, RX e uma 
equipa médica. como consequência ficámos ‘afogados’ em doentes”. 

O projeto começou a ganhar dimensão: “Até 1993 conseguimos fazer uma 
excelente assistência médica e incorporar muitos médicos e técnicos santo-
menses. O Hospital central estava moribundo e o Monte café começou
a ter um papel preponderante na prestação de cuidados de saúde. era um 
hospital muito assistencial e dependia do desempenho da equipa”, conta
o dr. Ahmed Zaky. O iMVF começou a pensar em ter uma estrutura, um 
escritório e alguns funcionários em permanência em São Tomé e Príncipe: 
“O nosso primeiro funcionário administrativo, o Simplício, ainda hoje está 
connosco”, conta o dr. Paulo Freitas. Aí conheceu então o médico edgar 
neves, que começou a colaborar com esta pequena equipa. “na prática”, 
diz o dr. Paulo Freitas, “foram uns amigos que se juntaram para pôr
a funcionar um hospital”. Um hospital que consumia muitos recursos: “como 
achávamos que muitas das doenças podiam ser prevenidas, reabilitámos as 
unidades de saúde locais, que passaram a funcionar como um corredor de 
acesso ao hospital. Pedimos a colaboração de profissionais santomenses, 
que iam fazer consultas aos centros de saúde”, recorda o dr. Paulo Freitas: 
“A medicina de proximidade funcionava. e fomos alargando este esquema 
distrito a distrito”. 

O encontro

Foi nesta altura que o dr. Paulo Freitas apareceu no Hospital de Monte café. 
A empatia entre os dois médicos foi imediata: “eu e o Ahmed tínhamos 
longas conversas”, conta o dr. Paulo Freitas, “e eu, mesmo sendo um 
médico pouco experiente, comecei logo a trabalhar no hospital. Levava 
uma mão cheia de nada para oferecer. Via as necessidades que São Tomé
e Príncipe tinha e os jipes brancos das organizações de cooperação a correr 
de um lado para o outro, mas tanto eu como o Ahmed percebíamos que a 
ajuda não chegava às pessoas. O que eu achei logo é que os santomenses 
tinham de fazer parte da solução para os seus próprios problemas”.

O dr. Paulo Freitas conheceu então a dra. Julieta espírito Santo, “uma 
pessoa que me marcou muito”, a primeira mulher médica santomense, 
responsável pelo planeamento no Ministério da Saúde e Assuntos Sociais 
de São Tomé e Príncipe: “A dra. Julieta recebeu-me bastante mal. Primeiro, 
porque eu era muito novo. Segundo, porque tive a ousadia de dizer que não 

4. As vidas dos dois médicos cruzaram-se, pela primeira vez, em São Tomé, em 1988.
Meses depois, iniciavam o projeto de Saúde Mé-Zochi.



2322

O “interregno” em São Tomé e Príncipe deu um novo rumo à vida do
dr. Ahmed Zaky: “O Paulo convidou-me para trabalhar em projetos para 
outros países. comecei a pedir parcerias à União europeia (Ue) para 
podermos abranger mais países lusófonos - Moçambique, Angola, cabo 
Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Timor. em Portugal, a Plataforma Portuguesa 
das OnGd não estava institucionalizada. Participámos com as outras OnG 
na sua institucionalização e na criação de um novo quadro de relações 
com o estado português. O primeiro protocolo assinado com o estado foi 
quando eu era presidente da Plataforma, em 2001. Passou a haver regras, 
concursos, tipificaram-se os montantes, incentivou-se a colaboração com 
a Ue. investiu-se na cooperação entre as OnG e o estado português”.

“A cooperação”, diz o diretor de projetos do iMVF, “nunca é considerada 
com o seu potencial peso estratégico, de crescimento, de intercâmbio, 
de desenvolvimento. Quando se investe numa parceria, tem de haver 
retorno, os dois lados têm de ganhar. A cooperação tem de ser vista 
como um investimento com retorno, que traz benefícios, cria laços, 
inova, reduz riscos - tudo isto são dimensões que não se levam em conta.

5. Dr. Manuel Correia, Presidente do antigo IPAD, Dr. Ahmed Zaky e Dr. Paulo Freitas (2007)

estava-se no final dos anos oitenta do século XX. As agências internacionais 
ligadas à cooperação e à saúde confrontavam-se com o aparecimento do 
HiV, o renascer da tuberculose, o problema das transfusões seguras. em São 
Tomé e Príncipe optaram por subcontratar os programas do iMVF nas áreas 
da vacinação, saúde materno-infantil, planeamento familiar. “Recebíamos os 
medicamentos, fazíamos a formação dos técnicos”, diz o dr. Paulo Freitas, 
para quem o indicador mais saliente deste projeto “talvez seja o aumento da 
esperança de vida, que nos anos oitenta era de cerca de 60 anos e ultima-
mente passou para cerca de 70”.

O projeto do iMVF correu sérios riscos de terminar. na sequência da queda 
do Muro de Berlim, em 1989/90 houve grandes alterações políticas em São 
Tomé e Príncipe. Pinto da costa não se candidatou e deu-se o regresso de 
Miguel Trovoada, mas houve uma cisão com o partido que o apoiou e o presi-
dente e o partido entraram em rota de colisão. O partido então no governo 
interpretou a presença do iMVF em São Tomé e Príncipe como neocolonia-
lismo e em finais de 1993 recusou-se a renovar o protocolo de cooperação. 
“Acharam que o projeto era uma afronta à identidade nacional e conside-
ravam que tinham quadros nacionais para fazer o trabalho do instituto. não 
entenderam que a nossa agenda não era neocolonialista, o nosso trabalho 
era de vocação, e feito com paixão”, conta o dr. Ahmed Zaky, que nessa altura 
começou a trabalhar no iMVF em Portugal, a convite do dr. Paulo Freitas, 
que entretanto envolvera o instituto em projetos noutros países.

em meados de 1995, São Tomé e Príncipe conheceu um novo governo.
O iMVF regressou: “Quando olhámos para as estatísticas, vimos que tínhamos 
de trabalhar de maneira diferente. A maioria dos casos de doenças era de 
natureza infeciosa, impunha-se um papel de intervenção nesta área”, explica 
o dr. Ahmed Zaky, “resolvemos apostar nas unidades locais de saúde, na 
vacinação, na saúde familiar e materno-infantil, no saneamento e na potabi-
lidade da água. Tínhamos de conseguir uma maior abrangência, um melhor 
equilíbrio e custos mais baixos. Um doente em hospital custa vinte vezes mais 
do que um doente em ambulatório. O hospital absorvia oitenta por cento 
do orçamento. Para um modelo de desenvolvimento sustentável tínhamos
de apostar nos cuidados primários. As políticas de proximidade, os centros 
de saúde, passaram a ser a primeira linha de resposta”. 
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Também para o dr. Paulo Freitas, São Tomé e Príncipe tem um lugar 
especial: “Foi onde tudo começou”. não esquece o momento em que 
entendeu o que procurava quando aos 28 anos desembarcou no arqui-
pélago para tentar perceber o que podia o instituto fazer por São Tomé 
e Príncipe e o que podia São Tomé e Príncipe fazer pelo instituto: 
“estava a passear na baía Ana chaves, falaram comigo e eu perguntei 
o que achavam que fazia mais falta na ilha. A resposta foi: ‘Saúde’.
As pessoas não sentiam que podiam ter um futuro no seu país. Agora,
o desígnio transformou-se em segurança, o sistema de saúde está 
sempre a melhorar, e cada vez menos com a intervenção do iMVF. Os 
problemas de São Tomé e Príncipe agora resolvem-se com as pessoas de 
São Tomé e Príncipe”. Um longo caminho nestes 25 anos, que o dr. Paulo 
Freitas fez com o iMVF: “Quando olhamos para o Hospital, vimos que
a falta de médicos já não é a mesma. Há médicos santomenses a regressar 
ao país para lá trabalharem, porque sentem que já têm condições para 
isso. consideramos a fixação de quadros, evitando a sua fuga para
o exterior, e a qualificação profissional grandes vitórias”.

Apesar da sua dedicação à causa da cooperação, o dr. Paulo Freitas 
nunca abdicou de ser médico no seu país, onde é diretor do Serviço 
de Medicina intensiva do Hospital Prof. doutor Fernando da Fonseca 
(Amadora-Sintra), em Lisboa: “é em Portugal que tenho a minha vida,
a minha família, a minha carreira”. e acrescenta: “O acesso à saúde é um 
problema que tanto existe em São Tomé e Príncipe como em Lisboa ou no 
Porto”. Para o médico, a inauguração da nova plataforma em São Tomé, 
em cujo desenvolvimento se envolveu pessoalmente, “foi um momento 
muito significativo”. Para a sua concretização, destaca a colaboração 
da médica celeste Alves, e do dr. Óscar Vieira, antigo administrador
da Fundação PT, “a pessoa que permitiu que a PT encarasse a hipótese 
de a telemedicina ser acessível a todos”.

não são retornos imediatos, são progressivos, mas são extremamente 
importantes. As políticas de ziguezague dos vários ciclos políticos dificultam 
este retorno, é preciso uma política de estado na cooperação como nos 
outros setores, e não apenas do governo.

Quando se candidatou ao fundo do Ministério dos negócios estrangeiros 
do seu país para a cooperação em África, o dr. Ahmed Zaky nunca pensou 
que a vontade de fazer uma experiência diferente se tornasse um modo 
de vida: “O nosso caminho tem destas surpresas. A dra. Julieta, ‘Mãe’ 
da saúde em São Tomé e Príncipe, que foi a nossa representante lá a 
partir de 1995, faleceu em 2008 e lembro-me de ela dizer: ‘Quando olho 
para trás, fico satisfeita. Tudo o que queria da vida, já tenho’. Gostava 
de aos oitenta e tal anos poder ter esta sensação de plenitude. Gosto 
de desafios que nos aguçam o engenho, que nos permitem superar
as nossas capacidades e ajudar os outros. Há uma dimensão humana 
em que se ganha fazendo, e fazendo ganha-se. neste patamar, estou 
satisfeito. espero chegar aos oitenta e tal e sentir-me preenchido como 
a dra. Julieta”.

São Tomé e Príncipe tem, para o dr. Ahmed Zaky, “um carinho especial. 
Além da carga afetiva, das amizades de longa data, há uma admiração 
recíproca, estou no mesmo barco que os meus colegas de lá”. Gosta 
de olhar para os indicadores de São Tomé e Príncipe e perceber que
o projeto Saúde para Todos “faz milagres, resultado da interação do iMVF 
com muitas outras instituições de Portugal e de São Tomé e Príncipe
e de muitas parcerias entre os dois países. As pessoas têm acesso
à saúde graças a este projeto, apesar da pobreza do país, da insulari-
dade, das dificuldades”. A melhor recompensa, para o médico egípicio, 
é terem passado a considerá-lo um deles: “Passei a ser um primo (em 
São Tomé e Príncipe são todos primos). Fui homenageado e deram-me
a nacionalidade santomense. Vivi lá oito anos, podia ter adquirido
a nacionalidade, mas deram-me um cartão de residente que é eterno. 
deram-me aquilo que eles mais apreciam - ser um deles. não é um valor 
material, faço parte da família”.
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O dr. edgar neves, médico de Saúde Pública e especialista em Aeronáu-
tica, é, juntamente com o dr. Paulo Freitas e o dr. Ahmed Zaky, um pilar 
do iMVF em São Tomé e Príncipe. é o presidente do conselho coorde-
nador do iMVF em São Tomé e Príncipe e o representante do instituto 
no conselho de Administração do Ministério santomense da Saúde
e Assuntos Sociais.

em 1985, o dr. edgar neves, então diretor clínico do Hospital dr. Ayres de 
Menezes, conheceu o dr. Ahmed Zaky, acabado de chegar ao arquipélago 
no quadro da cooperação com o egito. depois foi para o Brasil, e quando 
regressou a São Tomé e Príncipe, no final dos anos oitenta, já o Hospital 
Monte café estava instalado: “convidaram-me para trabalhar lá, mas 
não aceitei logo. Só o fiz dois anos mais tarde, e na altura quem dirigia
o hospital era o Ahmed Zaky”. O dr. edgar neves foi contratado e integrou 
o projeto de Saúde Mé-Zochi (“Manuel Jorge em crioulo. é o nome do rio 
que faz a separação entre os dois distritos”, explica).

“O hospital tinha uma estrutura muito bem montada, com uma equipa 
muito funcional. Acabou por ser o hospital de referência, com uma 
prestação de serviços muito superior a qualquer outra unidade de 
saúde do país. Funcionava 24 horas sobre 24 horas. éramos chamados
a qualquer altura, trabalhávamos a sério. O instituto é que conseguia os 
equipamentos”, recorda.

O dr. edgar neves começou a trabalhar no hospital e depois passou para
a organização dos postos de saúde. O projeto começou no distrito de 
Mé-Zochi, “a avaliação foi boa, e alargámos para cantagalo”, conta. 
“Tínhamos um sistema muito bem montado. nós deslocávamo-nos aos 
postos com os medicamentos. na altura, os medicamentos eram gratuitos 
e por isso desapareciam. Para evitar desvios e desperdícios, éramos nós 
que os fornecíamos”.

“Acredito que o futuro das tecnologias de informação é facilitar a vida
às pessoas. e tudo o que fazemos tem de ter um impacto favorável nessas 
vidas”, diz o dr. Paulo Freitas, que garante nunca se ter preocupado mini-
mamente com a sua imagem. “O projeto Saúde para Todos é uma sinfonia 
que tem muitas mãos. O grande especialista não trabalharia connosco 
se não lhe proporcionássemos as condições que permitem sentir o agra-
decimento mais puro da população”, explica o administrador do iMVF, 
“o elemento fundamental é quem recebe a ajuda, e o mérito da ajuda 
chegar é do iMVF e dos seus parceiros, apoiantes e quadros. A perspetiva 
do instituto é ter uma abordagem diferente para os mesmos problemas 
e um dos nossos grandes trunfos é a capacidade de envolver os outros. 
São Tomé e Príncipe e os outros países onde colaboramos ajudam-me
a pôr a vida numa perspetiva correta”.

O “terceiro” pilar

6. O Dr. Edgar Neves começou a trabalhar com o IMVF no início dos anos 90 mantendo-se, 
até hoje, um pilar fundamental da ação do IMVF,  em São Tomé e Príncipe.
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O sistema foi reorganizado, com a estruturação da rede de cuidados 
primários, “a base da pirâmide sanitária”, para que os doentes não come-
çassem o seu percurso pelo hospital, como acontecia até essa altura 
- quando isto começou a funcionar, reduziu-se grandemente a afluência 
ao hospital. com os cuidados primários consolidados (que incluem um 
sistema de recuperação de custos), o ‘grande salto’ foi passar para as 
especialidades”, considera o dr. edgar neves: “Todas as situações compli-
cadas eram encaminhadas para Portugal - com custos elevadíssimos 
para Portugal e para São Tomé e Príncipe. Há quotas para as evacuações, 
sempre ultrapassadas, mas Portugal nunca recusou nenhum doente. 
Apesar de todas as limitações, tivemos de pensar na melhor forma
de prestar uma assistência diferenciada.  Surgiram assim duas vertentes 
nas missões de especialidades: uma de componente assistencial e outra 
de formação”. Uma tarefa complexa, cuja coordenação também passa 
pelo dr. edgar neves: “Há especialidades que têm três e quatro missões 
por ano, as marcações têm de ter um programa muito bem definido, não 
pode haver sobreposição de missões cirúrgicas porque só temos dois 
blocos operatórios”.

A telemedicina veio revolucionar completamente as formas de diag-
nóstico e de assistência. desde logo porque o RX passou de analógico
a digital até culminar na nova plataforma, uma inovação  que o dr. edgar 
neves acredita que vai ser comprada por muito países, pelas possibili-
dades que promete. Recorda o momento em que este novo sistema foi 
utilizado para mostrar uma ecocardiografia (em direto, claro) a partir de 
São Tomé e Príncipe para um congresso de cardiologia, em Portugal. 

7. A Dra. Julieta Espírito Santo, “Mãe da Saúde de São Tomé e Príncipe” e o Dr. Paulo Freitas.

Por razões de ordem política, o projeto foi interrompido “e, naturalmente, 
as coisas degradaram-se”, conta o médico. Quando o governo mudou,
o iMVF voltou e conseguiu recuperar os postos de saúde, mas o hospital 
tinha sido completamente desmantelado, e os equipamentos ou tinham 
desaparecido ou estavam inoperacionais. O iMVF e as autoridades de São 
Tomé e Príncipe tentaram então reorganizar o Sistema nacional de Saúde, 
explica o dr. edgar neves: “Ficámos em todos os distritos, com exceção 
de caué, onde estava já a Assistência Médica internacional (AMi), e da ilha 
do Príncipe. A partir de 2008 ficámos com a responsabilidade de todos os 
distritos. em 2005 ficou acordado com o governo santomenses que os 
profissionais que integrassem o Saúde para Todos se desvinculavam do 
estado”. 

Tudo isto, lembra o dr. edgar neves, foi coordenado pela dra. Julieta espírito 
Santo, que ficou conhecida em São Tomé e Príncipe como “a Mãe da Saúde”: 
“Quando celebrámos os vinte anos do projeto houve uma grande cerimónia 
de homenagem, com o descerrar de um busto em bronze desta médica,
da autoria do escultor português Rui Vasquez, que foi oferecido pelo iMVF”.
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Saúde para Todos: prémios e reconhecimentos

2008 | Reconhecimento público pelo Alto comissariado da Saúde (despacho 

ministerial nº 6243 de 5 de março de 2008)

2009 | “Saúde para Todos – Mudando o Paradigma da Prestação de cuidados de 

Saúde em São Tomé e Príncipe – estudo de caso: 1988-2008”: menção honrosa 

no âmbito da edição de 2008 dos Prémios Bial

2011 | Projeto entre os 15 estudos de caso mais inspiradores a nível mundial 

pelas nações Unidas e um exemplo de boas práticas em capacitação e desen-

volvimento sustentável, no Fórum de Alto nível sobre eficácia da Ajuda que 

decorreu em Busan, coreia do Sul

2012 | Visita do Presidente da República democrática de São Tomé e Príncipe, 

dr. Manuel Pinto da costa, à sede do iMVF como forma de reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido no seu país, nos últimos 25 anos, em particular na área 

da Saúde

2012 | Protocolo de cooperação entre a direção Geral de Saúde de Portugal

e Ministério da Saúde e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe permite 

recurso mais alargado e regular à telemedicina em São Tomé e Príncipe

2013 | Medalha de Prata de Serviços distintos atribuído pelo Ministério da 

Saúde de Portugal pelo trabalho desenvolvido na área da Saúde junto da 

população santomense

2013 | Atribuição do estatuto de utilidade pública pelo governo de São Tomé

e Príncipe pelos 25 anos prestados no arquipélago nos setores da saúde, 

educação e segurança alimentar e entrega de diplomas de reconhecimento 

individuais aos responsáveis pelo projeto, médicos especialistas, enfermeiros, 

técnicos e colaboradores que integram o projeto Saúde para Todos

2013 | Medigraf 3.0 recebe prémios na categoria changing Lives da Africacom

e Broadband infovision Awards 2013 destacando-se como uma aplicação com 

capacidade para melhorar as condições de vida das populações na área da Saúde

Para o médico santomense, o iMVF é um bom exemplo de como se 
podem estabelecer parcerias e fazê-las funcionar: “Já há muitos anos 
que os países cooperantes optam por entregar o dinheiro a OnG e não ao 
governo santomense. Os parceiros que dão dinheiro querem saber o que 
se passa com o dinheiro que dão. A União europeia, por exemplo, é super-
-exigente com as avaliações e relatórios. As OnG têm de cumprir objetivos
e prestar contas, e não é tão fácil exigi-lo a um governo”. Relatórios, avalia-
ções, auditorias também fazem parte das funções do dr. edgar neves:
“é o meu trabalho. Mas é mais do que isso. Há uma componente afetiva, 
é uma equipa que trabalha com gosto, todos temos vontade de fazer”. 
e acrescenta: “claro que a relação com a direção do iMVF é mais do que 
só trabalho. eu sinto diferença se não falar algum dia com o Ahmed. 
Falamos três ou quatro vezes por dia, todos os dias, ao longo dos anos”.
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2005 - 2007
Projeto Saúde para Todos
cuidados de saúde preventivos, 
primários e assistenciais
5 distritos

2008 - 2011
Projeto Saúde para Todos:

Alargamento e Consolidação
cuidados de saúde preventivos,

primários, assitenciais e especializados
7 distritos (totalidade do território nacional)

2012 - 2015
Saúde para Todos: Programa Integrado
Projeto de Cuidados Primários: autonomia
e eficácia
Projeto de Cuidados Especializados
e Telemedicina
cuidados de saúde secundários
e terciários especializados
7 distritos
(totalidade do território nacional)

Sem Barreiras
cuidados de saúde preventivos
e especilizados e criação e ensino
da Língua Gestual Santomense
1 distrito (cidade de São Tomé)

2009 - 2011
Projeto Saúde para Todos: Especialidades
cuidados de saúde secundários e terciários especializados
7 distritos (totalidade do território nacional)

2011 - 2013
Projeto Saúde para Todos: Luta contra

as Doenças Não Transmissíveis
7 distritos

2002 2003 20052004 2006 2007 2008 20102009 2011 2012 20142013 2015

cROnOLOGiA
desde 1988 a intervir em São Tomé e Príncipe no setor da saúde...

1988 - 1994
Projeto de Saúde Mé-Zochi
cuidados de saúde primários e assistenciais
1 distrito

1995 - 2004
Projeto de Apoio aos cuidados
Preventivos e Primários de saúde
nos distritos de Mé-Zochi e Cantagalo
cuidados de saúde preventivos e primários
2 distritos

1988 19901989 1991 19931992 1994 1995 19971996 1998 1999 2000 2001
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Saúde para TodoS
eM nÚMeROS

Mais de

150
médicos, enfermeiros,
profissionais de saúde

e investigadores

22
especialidades

médicas

300
sessões

de formação

350
missões*

*Homem-Missão

2 mil dias
de missões

3mil
cirurgias

20 mil
consultas

10 mil
exames complementares

de diagnóstico

Saúde para TodoS
eM nÚMeROS

 240 mil
consultas de

planeamento familiar

 194 mil
consultas

de pré-natal

 27 mil
consultas
pós-parto

Cuidados Especializados (2009-2013)Cuidados Primários (2008-2013)

641 mil
consultas de controlo
da criança e vigilância

nutricional

229 mil
tratamentos

de desparasitação
em crianças

362 mil 
vacinas administradas

435 mil
atos / atendimentos

de enfermagem

465 mil
consultas médicas

420 mil
análises clínicas

6
médicos com teses 
de doutoramento 

em curso
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02.
deRMATOLOGiA
O Prof. dr. Miguel correia, médico dermatologista no Hospital cUF 
descobertas, em Lisboa, orgulha-se de ter sido o primeiro a inaugurar
as especialidades nas missões médicas do instituto Marquês de Valle Flôr 
a São Tomé e Príncipe: “conhecia o dr. Paulo Freitas, sabia da cooperação 
com São Tomé e Príncipe - clínica Geral, Saneamento Básico, Saúde Pública. 
Tanto quanto sabia, não havia nenhuma ação ligada a especialidades. Um 
dia encontrámo-nos por acaso e perguntei-lhe se não seria interessante 
pensar em alguma coisa ligada às especialidades médicas (há uma grande 
prevalência de doenças de pele na África subsariana). Falei com o dr. Ahmed 
e fizemos o que daria origem ao Saúde para Todos: especialidades”. 

Houve um anúncio da ida a São Tomé e Príncipe da especialidade de derma-
tologia, articulada com médicos locais, mas apesar das expetativas, o Prof. 
dr. Miguel correia estava longe de imaginar o que o esperava. Logo no dia 
a seguir à sua chegada dirigiu-se ao local onde faria as primeiras consultas: 
“Mais de duzentas pessoas à porta, parecia um comício. e informaram-me 
que era tudo para mim. Lá distribuímos as pessoas, pusemos duas salas de 
consulta a funcionar, eu corria de uma para a outra. numa semana vimos 
centenas de doentes, quer na cidade quer nos postos de saúde de São 
Tomé”. esta primeira missão serviu também como ponto de partida para
a formação do corpo clínico residente, o que viria aliás a tornar-se ponto 
de honra do projeto Saúde para Todos: especialidades: “começámos
a fazer mais missões - primeiro fui sozinho, depois com outro colega, depois 
integrado em missões com outros colegas de especialidades - sempre com 
a formação dos médicos residentes em vista. começámos também a fazer 
colaborações à distância, através de e-mails. esteve em Portugal uma 
médica santomense em formação e agora já não vou ao arquipélago há mais 
de um ano, já não é necessário. Os casos difíceis continuam a ser tratados 
por e-mail, ensaiamos terapêuticas à distância. e à distância conseguimos 
formar médicos santomenses para tratar o que aparece”.

10
missões 
desde
2009

4255
consultas

39
cirurgias

12
sessões
de formação

Professor doutor Miguel Peres correia 

dra. Helena Melo 

dr. João Maia Silva 

dr. Manuel Matos de Almeida  

dr. Rui Oliveira Soares  

dr. Vasco coutinho  

derMaToLoGIa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes
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8. As missões de Dermatologia começaram em 2009, no âmbito do projeto Saúde para Todos: 
Especialidades, integrando além das consultas, cirurgias e sessões de formação.
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A experiência não se fica pelas questões técnicas: “Há uma grande 
diferença nos aspetos humanos da relação médico/doente. é uma 
relação muito pura, procuramos a relação numa espécie de fraterni-
dade humana”. Para o Prof. dr. Miguel correia, a prática numa missão 
de especialidades “é fantástica como experiência humana. Há dois seres 
humanos, ambos à procura de soluções para um mesmo problema, com 
poucos recursos. Sinto-me muito honrado por ter tido a possibilidade 
de viver uma experiência deste tipo, é das mais enriquecedoras que se 
pode ter. é isto o que nos transportou para esta profissão. Praticar num 
ambiente puro e construtivo como este é extremamente enriquecedor 
para qualquer médico”.

“Parti com muitas dúvidas”, confessa o médico dermatologista: “A minha 
especialidade tem particularidades de diagnóstico para as quais eu sabia 
que não ia ter recursos. Sabia que ia ver pele negra, a minha experiência 
é pele branca; o ambiente é tropical, eu estou habituado ao hemisfério 
norte, tive receio que a minha experiência clínica não fosse suficiente”. 
“Mas ainda a primeira manhã em São Tomé e Príncipe não ia a meio, já 
tinha visto várias dezenas de doentes. este tipo de atuação em regime 
de grande intensidade só é possível pelas infraestruturas montadas 
para apoio aos médicos que se deslocam a São Tomé e Príncipe nestas 
missões”, garante o Prof. dr. Miguel correia: “com o respaldo do instituto,
o trabalho torna-se facílimo, porque tudo o que é difícil das áreas não 
médicas está assegurado. Fruto desta experiência já nos pediram ajuda 
noutros países, mas sem o apoio do iMVF. Só que não resultou, porque 
o nosso trabalho no local não tinha por trás uma infraestrutura sólida, 
sabedora e competente”.

“nunca na minha vida trabalhei tanto como em São Tomé e Príncipe. 
O número de doentes era tão grande e a expetativa das pessoas tão 
elevada, que tinha de usar todas as minhas capacidades. chegava
ao fim do dia absolutamente exausto, mas de alma muito lavada”, diz
o Prof. dr. Miguel correia: “cada um daqueles dias vai acompanhar-me 
até ao fim da minha vida, como momentos muito ricos. não posso dizer 
isso de todos os meus dias”.

Os casos mais frequentes que o Prof. dr. Miguel correia encontrou 
quando chegou à ilha foram “infestações por fungos, doenças causadas 
por bactérias, e os cancros de pele mais comuns nos não negros e nos 
negros albinos. Também encontrámos muito úlceras de pele e o eczema, 
que atinge formas muito severas, impedem a pessoa de ter uma vida 
normal. Outro grande problema são as doenças de transmissão sexual. 
As coisas mais complicadas são infrequentes - numa população de menos 
de duzentas mil pessoas a probabilidade de haver casos raros é muito 
diminuta. é uma prática da medicina extraordinariamente diferente.
em Portugal fazemos muita medicina preventiva e medicina da pequena 
doença, não chegamos à grande doença. em São Tomé e Príncipe, faz-se 
medicina da doença. Lá há cancros como já é muito raro ver-se cá”. 

9. O recurso à telemedicina tem permitido ensinar médicos locais a prevenir algumas doenças 
dermatológicas, tornando mais espaçadas as missões desta especialidade.
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03.
ORTOPediA

O Prof. dr. Jorge Mineiro, médico especialista em Ortopedia, sempre 
teve o desejo de fazer missões de voluntariado: “Faz parte da nossa 
formação em inglaterra, onde este tipo de iniciativas são frequentes”. 
Sabia das missões organizadas pelo instituto Marquês de Valle Flôr,
e há cerca de cinco anos o seu interesse em participar e a oportunidade de 
trabalhar em São Tomé e Príncipe coincidiram: “Fui numa das primeiras 
missões e fui eu a ‘montar’ as missões da especialidade no arquipélago”. 
As missões de Ortopedia foram divididas em Ortopedia para adultos
e Ortopedia infantil. 

A “história” já ligou o Prof. dr. Jorge Mineiro ao Hospital dr. Ayres de 
Menezes em São Tomé e Príncipe. Um dos equipamentos de RX utilizados 
pela Ortopedia que lá se encontra pertenceu ao pai do médico - também 
ortopedista - e não tinha qualquer utilidade em Portugal, ultrapassado 
que estava por equipamentos mais modernos. O iMVF recuperou e trans-
portou para a ilha o aparelho de RX analógico que já ninguém queria
e que o Prof. dr. Jorge Mineiro ainda tinha em casa. Hoje, está numa sala 
do hospital preparada para RX onde foi colocada uma placa com o nome
do pai do ortopedista e facilita em muito o trabalho dos médicos desta 
especialidade, que na primeira missão não dispunham de um dispositivo 
de imagem que lhes permitisse controlar o trabalho.

O Prof. dr. Jorge Mineiro já foi a São Tomé e Príncipe em três missões
da especialidade: “Sinto uma grande realização pessoal e profissional. 
Lá, faço coisas que não faço cá. cá faço cirurgia da coluna, lá não 
faço.  As operações mais frequentes em São Tomé e Príncipe são as de 
correção de fraturas que foram negligenciadas, que não sararam bem
e que deixaram deformidades residuais”.

Professor doutor Jorge Mineiro 

dr. delfim Tavares 

dr. Francisco Sant’anna 

dra. Glória Magalhães 

dr. João campagnolo 

dra. Susana Ramos 

enfermeira Lúcia Alves 

enfermeiro Marco Gaspar 

enfermeira Teresa Moreira 

enfermeiro Timóteo Lima 

orTopedIa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

25
missões 
desde
2009

469
consultas

167
cirurgias

34
sessões
de formação
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Uma das primeiras pessoas que o Prof. dr. Jorge Mineiro levou consigo
a São Tomé e Príncipe foi a enfermeira Lúcia Alves, hoje a trabalhar num 
projeto do iMVF na Guiné-Bissau, e que colaborou na primeira missão 
de Ortopedia. A enfermeira aceitou logo o convite: “era aliciante, poder 
levar algum do nosso conhecimento a São Tomé e Príncipe, poder ajudar 
um povo que fala a nossa língua e conhecer uma realidade de que já 
tinha ouvido falar. é uma experiência de vida, e muito sedutora”.

O objetivo da primeira missão era fazer o levantamento da situação rela-
tivamente ao Bloco Operatório: “A informação que tínhamos era escassa 
e as informações que pedimos tardavam em chegar, o que nos causava 
algum estresse. Quando chegaram, foi com algum espanto que vimos 
referido que as necessidades não eram só materiais mas também de 
formação, não só para médicos mas também para enfermeiros. colaborar 
no âmbito da formação foi muito estimulante, é uma área que me diz 
muito”.  Para este efeito, “foi feita uma preparação de material didático 
em formato digital e também em suporte papel, pois no hospital e na 
maior parte das casas dos enfermeiros a internet não está acessível”.

12. Os médicos ortopedistas Jorge Mineiro e Celso Matos com a enfermeira Lúcia Alves

10. A correção de fraturas negligenciadas é a causa mais frequente das cirurgias de Ortopedia 
durante as missões desta especialidade.

11. Sessão de formação em Traumatologia para apoio pré-hospitalar à vítima de trauma. 
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coisas naquele bloco) e do qual necessitávamos frequentemente. demorava 
uma eternidade a fazer um ciclo e era preciso poupar água e luz. no hospital 
só o Bloco Operatório tinha água canalizada. Lavar material e roupa manu-
almente quase nos parece surreal, mas foi assim na nossa primeira missão.
e lembro as várias cirurgias que foram realizadas com técnica e assepsia, 
mas com muita capacidade de improviso. Ao fazer o plano operatório 
tínhamos de estruturar as cirurgias de acordo com o material existente, 
adaptando e prevendo as complicações que podiam surgir. 

Só há um tamanho de parafuso, ok, corta-se o excesso. Fizeram-se cirurgias 
interessantes do ponto de vista técnico e, para mim, do ponto de vista 
didático, já que em algumas se recorreu a técnicas que nunca tinha visto 
praticar por terem sido substituídas por outras mais avançadas. O calor
e a humidade também não nos queriam ajudar - são inimigos do gesso, que 
é um ‘amigo’ da ortopedia. Ver um gesso a desfazer-se 24 horas depois 
de aplicado é uma experiência inesquecível, como inesquecível foi ajudar
o Professor Mineiro a fazer um colete de gesso para tratamento conser-
vador de uma fratura de coluna”.

Uma experiência como as que vive quem se voluntariza para uma missão 
deste género obriga a rever as escalas de valores. e a olhar para aquilo que 
nos é dado todos os dias com outros olhos e, sobretudo - como aconteceu 
com a enfermeira Lúcia Alves - a pensar como é possível reutilizar e reapro-
veitar o que deitamos fora com tanto à-vontade: “Vivemos numa sociedade 
consumista, no nosso dia-a-dia e também nos nossos locais de trabalho. 
em bloco operatório, por vezes, estraga-se algum material que, pelas suas 
características de uso único, depois de aberto não pode ser reutilizado. Ver 
o ‘reaproveitamento’ que se faz em São Tomé e Príncipe pode ser chocante, 
mas é um ponto de reflexão”, diz a enfermeira. “Um pouco menos de 
poupança lá e um pouco mais em Portugal resultaria num bom equilíbrio.
O que as firmas e os serviços, por questões legais, têm de destruir devido aos 
prazos de validade, é verdadeiramente um luxo em locais como São Tomé 
e Príncipe. em Portugal, empenhei-me em solicitar materiais que sabemos 
que ficam postos de lado por estarem a ser substituídos por outros mais 
modernos, ou por estarem em final de validade legal, quer a firmas quer aos 
serviços de vários hospitais”.

13. A colaboração entre as equipas em missão e as equipas locais é constante. 

A enfermeira Lúcia Alves garante que não vai esquecer a primeira missão 
em São Tomé e Príncipe: “A forma agradecida e, diria, ansiosa com que 
nos receberam, é uma experiência que ficará para sempre. A surpresa 
de saberem que coisas básicas que ainda praticavam não eram eficazes 
como, por exemplo o ‘esterilizar’ uma sala com vapores de formaldeído, 
ou usar a sala de bloco após se ter feito uma cirurgia classificada de conta-
minada. As condições eram precárias, os materiais escassos e alguns 
desadequados, relativamente aos padrões portugueses. no entanto, existia 
uma gama de instrumentos muito bons que nos permitiam fazer um bom 
trabalho. nunca trabalhei em hospitais de campanha, nem em situações 
de emergência ou catástrofe, e só conseguia lembrar-me dos filmes sobre 
estas temáticas quando estávamos a trabalhar”. A enfermeira Lúcia Alves 
recorda algumas situações que oscilavam entre o cómico e o angustiante: 
“não foi fácil arranjar uma bata que servisse ao Professor Mineiro, por 
serem em pano, muito pequenas e, devido ao muito uso e pouca manu-
tenção, com orifícios. Ou panos suficientes para cobrir o campo operatório, 
ou ter material essencial para fazer a cirurgia. O autoclave (aparelho para 
esterilizar material) só funcionava uma vez por dia, era único (como muitas 
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A lista de situações inimagináveis para quem vive em países desenvolvidos 
com que estes voluntários se deparam, é longa. A enfermeira Lúcia Alves 
destaca as horas de espera dos utentes à porta do bloco, “aguardando
a sua vez para a cirurgia, realidade a que não estamos habituados. é impen-
sável imaginar um doente em pós-operatório e sem muita terapêutica 
analgésica disponível para ser administrada a estar sereno, ser transpor-
tado em braços para o serviço pois não existe elevador... é a realidade em 
São Tomé e Príncipe”. 

A enfermeira Lúcia Alves tem sentido melhorias de umas missões para 
outras: “Ao longo de quatro anos pequenas grandes mudanças têm feito
a diferença. A racionalização dos materiais que são fornecidos pelo iMVF, 
a mudança de mentalidades em relação a mitos que ainda existiam no 
bloco, a maior consciencialização por parte dos profissionais do que pode 
ser melhorado. As carências são muitas, mas a realidade é que muitos dos 
utentes que são hoje operados em São Tomé e Príncipe, se não fossem 

14. Aplicação do primeiro aparelho Ilizarov em São Tomé e Príncipe após uma cirurgia orto-
pédica.

A enfermeira Lúcia Alves destaca também a colaboração dos profissionais 
locais que, “apesar das dificuldades, foi excecional. Lembro as primeiras 
cirurgias de ortopedia realizadas sem ter um aparelho de RX ou intensi-
ficador de imagem no bloco para durante a cirurgia se controlar alguns 
passos mais delicados. O que existia estava avariado e nem sequer havia 
um técnico que soubesse funcionar com ele. Assim, só após a cirurgia,
ou no dia posterior se podia ver um RX de revelação manual... com
os líquidos de revelação a serem alterados devido à temperatura do local,
a fraca qualidade da imagem. O nosso entusiasmo era enorme quando se via 
o resultado, mesmo sem a tecnologia de ponta que, felizmente, existe nos 
nossos hospitais. Foi um reviver de experiências anteriores para o Professor 
Mineiro e uma experiência totalmente inovadora para mim. Por isso, podem 
imaginar o que sentimos no ano seguinte, na segunda missão de Ortopedia, 
em que já havia um intensificador e um técnico na sala para uma cirurgia 
mais diferenciada... - e quando se inaugurou um novo serviço de imagiologia 
totalmente digitalizado com ecografia e telemedicina, foram avanços que 
dois anos antes pareciam impensáveis”. 

A experiência de trabalho em São Tomé e Príncipe é verdadeiramente multi-
cultural, conta a enfermeira Lúcia Alves, “já que existem profissionais de 
diversos países a trabalhar no bloco, fruto de acordos de cooperação com 
vários países (Taiwan, cuba, egito, Tailândia). Mas não é só multicultural,
é multifacetada no sentido de se utilizarem materiais que não estamos
já habituados a usar. Recordo, nas várias missões, o uso de um ‘motor 
manual’, vulgo berbequim, já que a existência dos pneumáticos ou eléc-
tricos é escassa ou nula. A adaptação dos nossos excelentes ortopedistas 
a este recuar no tempo foi igualmente gratificante. Recaía sobre mim ter 
material disponível para as cirurgias, e por vezes e para não se cancelar 
a cirurgia, só mesmo este ‘motor’ estava disponível. Para mim, também 
foi uma experiência nova ter trabalhado mais intensamente em ortopedia 
infantil com três cirurgiões com quem nunca tinha trabalhado antes nem 
conhecia pessoalmente: o dr. delfim Tavares, o dr. João campagnolo
e a dra. Susana Ramos. igualmente sedutor foi assistir à anestesia de 
crianças pela dra. Teresa Rocha, com técnicas loco-regionais, largamente 
executadas em Portugal mas novidade em São Tomé e Príncipe, e muito 
apreciadas pelos enfermeiros”.
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15. No final de cada missão, as equipas regressam a casa, tendo realizado dezenas de consultas 
e cirurgias que evitam muitas evacuações de doentes para Portugal. 

Para o dr. delfim Tavares, chefe do serviço de Ortopedia Pediátrica do 
Hospital d. estefânia, em Lisboa, a primeira missão em São Tomé e Príncipe 
foi uma “experiência avassaladora”: “O que senti no início foi revolta, pensar 
como é possível que se viva com tamanhas carências - e estamos a falar de 
um país que até já nem é dos piores - mas foi sempre assim e eu acho que 
eles só começam a sofrer quando têm comparação”. O dr. delfim Tavares 
tem perfeita noção do que representa a ida das missões ao arquipélago,
o número de crianças que permite tratar e, sobretudo, o número de evacu-
ações que permite evitar: “detesto que os miúdos venham para Portugal, 
porque começam a ver os brinquedos dos outros, como as playstations,
e quando regressam a casa já não querem brincar com as coisas que há 
lá. e quando vêm, vêm sem condições nenhumas, chegam cá sem família, 
não têm ninguém, depois lá aparece um tio... é complicado, porque tenho 
aqui as crianças um ano ou dois em tratamento. Poderiam regressar
a casa e voltar seis meses depois, mas a burocracia é muita, e seria compli-
cado voltarem para os tratamentos, por isso ficam cá até terminar tudo.
O que pode levar alguns anos”.

estas pequenas missões teriam de ser evacuados para Portugal, com todas 
as desvantagens culturais, económicas e sociais que daí advêm”. Os santo-
menses adaptam-se às condições que têm: “Os utentes, na consulta de 
Ortopedia, são convocados todos para a mesma hora e aguardam paciente, 
calma e silenciosamente horas seguidas pela sua vez. Até as crianças que, 
como é natural ficam mais impacientes, assim se comportam. O sistema 
de saúde não é gratuito, e a alimentação e a roupa pessoal ou das camas 
são fornecidas pela família e, não raro, vê-se a família a lavar a roupa nas 
instalações hospitalares”.

“Fiz oito missões em quatro anos em São Tomé e Príncipe e ainda hoje 
relembro a primeira vez que aterrei naquele país. O cheiro típico daquela 
terra é inexplicável. A temperatura quente e húmida é muitas vezes 
difícil de suportar, sobretudo quando se está a trabalhar no bloco, com 
fato especial e muitas vezes com avental de proteção de RX, apesar do ar 
condicionado. Recordarei sempre a receção no aeroporto pelos represen-
tantes do iMVF, dr. edgar neves e dr. António Lima, que nos acompanham 
desde que aterramos até que descolamos. não posso deixar de falar da 
experiência de organizar material, algum doado e outro adquirido, que 
chega a São Tomé e Príncipe em contentores. nas primeiras missões, 
ainda com um pequeno armazém e onde quase se arrumou ‘o Rossio 
na Betesga’, destaco a colaboração dos funcionários do iMVF, desde
o motorista ao administrativo, para tirar caixotes, colocar num sítio, tirar 
daqui para colocar além, de forma a que a arrumação tivesse alguma 
lógica e princípio - esterilizados num lado e não esterilizados noutro...”, 
conta a enfermeira Lúcia Alves: “não é possível exprimir o que lá se 
vive a não ser ‘vivenciando’... Tem sido muito positivo do ponto de vista 
humano e profissional. esta experiência levou-me a uma nova ‘aventura’, 
agora na Guiné-Bissau”.
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na memória do médico ficou o momento em que aceitou que
“lá é diferente de cá”: “Um dia, logo de manhã, fomos ver os doentes na 
enfermaria. Uma criança tinha sido operada no dia anterior e tinha-lhe 
sido prescrito paracetamol, mas a criança estava com cara de ter dores. 
A enfermeira disse que a farmácia estava fechada e por isso não lhe 
tinham dado paracetamol - toda a noite a criança esteve sem medicação 
para as dores!”. O dr. delfim Tavares entende hoje que “não podemos 
criticar isto, porque lá isto é normal. na minha primeira missão eu 
andava arreliado com todos, com deus, com o mundo, com o estado da 
saúde naquele país. nas outras missões percebi que era mesmo assim, 
não posso querer que seja como aqui. Preciso de querer que seja melhor 
do que é lá agora. Sinto que as pessoas estão acostumadas desde bebés 
a que seja assim. O sofrimento é diferente, é a aceitação de que ‘a vida 
é assim’. São Tomé e Príncipe é um grande país. A natureza é generosa, 
mas as pessoas estão resignadas ao que (não) têm”.

O dr. delfim Tavares integra as missões do iMVF ao abrigo de um acordo 
de cooperação, “e até agora o Hospital d. estefânia tem facilitado”. não 
tem dúvidas que para as crianças santomenses e respetivas famílias
a ida das missões de Ortopedia, que lhes permite serem operadas lá, 
é um grande ganho: “Há menos evacuações. O meu objetivo é que as 
crianças não tenham de vir a Portugal. em termos sociais, elas e as 
mães sofrem. Tudo o que se consegue fazer lá, fazemos. Já é possível 
fazer biópsias. e agora lá já assumem algum controlo. As especialidades 
ajudaram à comunicação, os que lá estão começaram a sentir que têm 
suporte. A telemedicina mudou muito a situação. é possível ter diag-
nósticos precisos e rápidos. estamos abertos a fazer tudo o que seja 
possível. Tudo o que faço, passa sempre pelo Professor Mineiro, a ‘figura 
ortopédica’ do instituto Marquês de Valle Flôr”.

Para o dr. delfim Tavares, a melhor recompensa pelo seu trabalho em 
São Tomé e Príncipe  “é ter um pai ou uma mãe a convidarem-me para 
ir jantar a casa deles, felizes pelo que a cirurgia fez ao filho”. e não tem 
nenhuma dúvida em afirmar: “Sinto-me mais médico quando vou para lá. 
Só o olhar deles, já agradece”.

O dr. delfim Tavares ficou alerta para as missões em São Tomé e Príncipe 
quando ouviu o Prof. dr. Jorge Mineiro, de visita ao seu serviço, falar da 
primeira vez que lá tinha ido, as peripécias, as dificuldades, o improviso: 
“Sempre tive um bocadinho a vontade - como toda a gente, acho eu - de 
poder ajudar e começei a fazer-lhe perguntas. explicou-me que tinha ido 
num programa dinamizado pela cUF. dou lá consultas, fui a uma reunião, 
onde conheci o dr. Paulo e o dr. Ahmed e os colegas que tinham participado 
em missões, que apresentaram as suas experiências, com a ajuda de slides. 
Foi muito giro e eu estava de boca aberta. Falei com o dr. Ahmed e acabei 
por ir numa missão em que iam todas as especialidades”, conta o médico: 
“e foi assim que começaram as minhas peripécias em São Tomé e Príncipe, 
numa altura em que não havia ainda telemedicina, nem sequer possibili-
dade de fazer uma radiografia com as mínimas condições. desde aí já fui 
muitas vezes, agora numa situação em que sou eu a formar equipa”. 

As condições são outras. desde que há telemedicina o número de missões 
diminuiu. O dr. delfim Tavares agora vai só uma vez por ano, embora 
gostasse de ir duas ou três: “da última vez fizemos doze osteoctomias 
[cortar o osso e pôr no sítio], e podemos utilizar técnicas avançadas que 
também usamos aqui, com materiais que eles podem lá fazer”. O médico 
não poupa elogios aos colegas santomenses dr. celso e dr. Lima, pela dispo-
nibilidade e pela abertura de espírito para trabalharem com as missões do 
iMVF: “O objetivo das missões de especialidade é operar com os colegas de 
lá para eles aprenderem novas técnicas. Vamos como ortopedia pediátrica, 
mas também operamos adultos, quando aparecem”.

“Quando chegamos, fazemos uma visita ao serviço para ver o que é preciso 
para operar. Temos um dia de cinquenta consultas e marcamos os blocos 
necessários - algumas cirurgias estão marcadas através da telemedicina.
A primeira missão foi a mais difícil, não havia RX na sala, sem imagem nós 
não sabemos o que fazemos. Agora já lá está um equipamento que pertenceu 
ao pai do Prof. dr. Jorge Mineiro”. Recorda que na primeira fase das missões 
as cirurgias eram sobretudo a doentes com consolidações viciosas (fraturas 
que sararam mal) e que não havia materiais básicos como linhas, suturas, 
etc. O material para aplicar aos doentes passa pelo dr. delfim Tavares
e pela enfermeira Lúcia Alves, que consegue material oferecido. 
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A dra. Glória Magalhães fez o estágio de Ortopedia infantil no Hospital
d. estefânia: “conheci lá pessoas espetaculares. Já conhecia a dra. 
Susana, de Vila Franca de Xira, e encontrei lá um grupo espetacular, 
que inclui o dr. delfim Tavares, com quem fiz grande amizade e criei 
grande empatia. na estefânia falaram-me deste projeto em São Tomé 
e Príncipe. 

Gosto de Traumatologia, também faço ineM, e pensei logo ‘quero fazer 
isto’. como sou da ‘tropa’, já participei em missões militares, estive no 
Afeganistão. e quero fazer coisas como voluntária. Há um lado pessoal, 
claro, que é gostar da equipa e a equipa gostar de mim. Abracei o projeto 
e a equipa, e em 2012 fui uma semana para São Tomé e Príncipe”. 
esteve a ver o que havia e o que seria necessário para desenvolver uma 
“espécie de ineM à escala”. O projeto envolvia material e formação para 
os centros de Saúde, que seriam a “ajuda de rua”.

A primeira regra básica, para a dra. Glória Magalhães, é que “ninguém 
pode impor nada, são eles que têm de se interessar”. Já foi quatro vezes 
a São Tomé e Príncipe dar formação na área do pré-hospitalar: “corri 
todos os centros de Saúde, dois dias em cada um, e ainda fui à ilha do 
Príncipe. A partir da segunda semana, tive a ajuda de um enfermeiro”.
A formação não ficou apenas pelos profissionais de saúde, centros de 
Saúde e motoristas de ambulância. Houve que fazê-la chegar à população 
em geral, passar pelas escolas e usar as aulas de educação cívica, 
propor que na escola de enfermagem passasse a haver uma disciplina 
sobre esta matéria. A dra. Glória Magalhães sublinha que neste projeto 
esteve de mãos dadas com as suas colegas santomenses, dra. elisabete
e dra. esperança, e realça que um dos pontos é elaborar um manual 
“muito básico” sobre a primeira abordagem ao politraumatizado, 
com as regras utilizadas em todo o mundo, como técnicas de imobili-
zação - “tentámos simplificar tudo o que podíamos, fizemos uma série 
de filmagens para que todos os procedimentos que estão no manual 
possam ser vistos em filme. deu um trabalhão de todo o tamanho, mas 
valeu a pena. Há pessoas interessadas em continuar o que iniciámos lá 
nesta área”.

A “reboque” da Ortopedia, a dra. Glória Magalhães, capitão da Força 
Aérea portuguesa, médica a fazer o 6º ano da especialidade de Ortopedia 
no Hospital de Vila Franca de Xira, em Portugal, optou por largar o Bloco 
Operatório na sua missão a São Tomé e Príncipe e dedicar-se à insta-
lação daquilo a que em Portugal chamamos Traumatologia. inicialmente, 
foi com a equipa de Ortopedia do Hospital d. estefânia: “O meu projeto 
não era ir para o Bloco Operatório, era instalar o pré-hospitalar - ‘quando 
alguém se magoa, o que é que se faz?’“. A resposta não é óbvia em São 
Tomé e Príncipe: “não havia nada tipo 112. Uma pessoa lá cai, põem-na 
em cima de uma mota, levam-na para o hospital, e depois pode até ficar 
tetraplégica”.

16. A médica Glória Magalhães conduz uma ação de formação em traumatologia.
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Valdemar Andrade, 21 anos, São Tomé

Em novembro de 2011 a vida de Valdemar Andrade mudou com a cirurgia 

que fez “a uma perna com defeito”. Não nasceu assim, diz que a deficiência 

na perna surgiu com umas injeções que tomou “para não ficar paralisado”. 

Não conseguia mexer bem a perna e foi operado pelos especialistas portu-

gueses do projeto Saúde para Todos: “Fiz a operação para tentar mudar

a perna da forma em que estava, estava torta, e foi para ficar com a perna 

reta”. 

Hoje sente-se melhor assim, deixou de ter dores, “já não tenho que andar 

com tanto defeito, com tantas quedas, faço qualquer tipo de desporto

à vontade, antes eu sentia medo”, diz Valdemar. “Se não tivesse feito esta 

cirurgia, a minha vida seria muito difícil, sou um jovem que gosta de andar, 

então foi um milagre ter aparecido aquela operação”.

17. Uma das principais causas de traumatismos no arquipélago advém dos acidentes rodo-
viários com motorizados, não sendo frequente o uso de capacete. 

Marisa do Espirito Santo, mãe de Piter Mateus, 6 anos, Praia 
Francesa

Piter Mateus nasceu com uma deficiência num braço: “Eu nunca notei”, 

conta a mãe, “mas as pessoas na rua notavam e começaram a dizer 

para eu o levar ao hospital. Eu levei e depois ele fez, há mais ou menos 

dois anos, uma cirurgia ortopédica com os médicos portugueses. Gostei 

da operação e desde que fez até agora correu tudo bem, agora ele não 

tem nenhum problema. O braço dele não era um bom braço, mas hoje ele

já pega tudo com esse braço.

Gostaria de dizer às pessoas que estão lá fora e que têm este problema, 

que se dirigissem ao hospital para fazerem aquilo que eu fiz. O trabalho 

deles foi muito bom, e por isso gostaria que eles viessem de novo cá

a São Tomé fazer o que têm feito, que eles prosseguissem esse trabalho”. 

Para a dra. Glória Magalhães, a experiência em São Tomé e Príncipe 
representa “uma aprendizagem excecional. Tudo aquilo que aprendo 
aqui, lá é posto à prova. Temos de saber improvisar. e é bom irmos, para 
darmos graças pelo que temos”.
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04.
iMAGiOLOGiA 
27 meses depois de ter tido a honra de descerrar no Hospital dr. Ayres de 
Menezes, em São Tomé e Príncipe, a placa comemorativa da inauguração 
da Medigraf, o novo programa de telemedicina que permite a transmissão 
de exames em direto, a dra. celeste Alves, médica imagiologista, integrou 
no pavilhão de imagiologia onde estão todos os equipamentos de imagem 
introduzidos pelo projeto desde março de 2011, um centro de mamografia, 
ecografia mamária, diagnóstico e formação, mais um grande passo.  Quer 
aproveitar o pouco tempo que ainda vai estar em São Tomé e Príncipe no 
âmbito desta nova “missão de inauguração” para fazer tantas ecografias 
mamárias e mamografias quantas forem possíveis, e dar todo o treino que 
conseguir às duas jovens médicas que quer deixar encarregues da trans-
missão dos exames para Portugal.

Uma fila de mulheres santomenses espera horas no corredor para fazer 
a mamografia e a ecografia. Um exame que muitas nunca fariam e que 
outras, sob vigilância médica, têm de ir fazer a Portugal com regularidade, 
com todos os custos e incómodos que isso implica. Além da oportunidade 
de fazerem o exame no seu país - o que já é possível desde junho de 2013 
graças ao empenho do iMVF e da dra. celeste Alves - este primeiro “rastreio” 
é gratuito. Assim que a médica se for embora acabará a fase de “testes”
e a mamografia e a ecografia mamária passarão a ser cobradas.

Os exames são demorados. A dra. celeste Alves mune-se de toda a paciência 
para ensinar as duas jovens médicas santomenses em formação, enquanto
a técnica de RX que trouxe de Lisboa procura ensinar tudo o que sabe às 
colegas de São Tomé e Príncipe. é indispensável deixar alguém com capaci-
dade para fazer estes exames, caso contrário perde-se muito do potencial de 
diagnóstico que a inauguração do mamógrafo trouxe à saúde das mulheres 
no arquipélago. A médica explica o que se vê nas imagens, o quê e como se 
deve procurar na ecografia, ensina a fazer os registos informáticos de dados, 
de modo a haver uma homogeneidade que permita a qualquer médico 
entendê-los. ela própria leva uma série de folhas com apontamentos para

dra. celeste Alves Patrício 

Técnico de imagiologia carlos Oliveira 

Técnica de imagiologia Lúcia Ferreira 

IMaGIoLoGIa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

15
missões 
desde
2010

15
sessões de formação

25 mil exames
e arquivos clínicos inseridos
na plataforma de telemedicina 
Mediagraf, entre 2011 e 2013 
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20. O primeiro mamógrafo foi inaugurado em junho de 2013, a par com o lançamento da 
nova geração da plataforma Medigraf.

nem só de ecografias mamárias e mamografias se fazem as missões da 
dra. celeste Alves a São Tomé e Príncipe. nesta, veio especificamente 
para inaugurar a mamografia e a Medigraf, que permite transmitir todo 
o tipo de ecografias em tempo real. Para inaugurar e, sobretudo, para 
ajudar a pôr tudo a funcionar até ao dia da inauguração. consigo trouxe 
uma técnica de RX e um técnico de telemedicina, para trabalharem em 
colaboração com o técnico da PT inovação, empresa responsável pelo 
desenvolvimento da nova plataforma.

A médica está exultante por já se poderem fazer mamografias em São 
Tomé e Príncipe e com a possibilidade de ver estes exames em direto 
no seu computador portátil, embora receie que se esteja “a abrir uma 
caixa de Pandora. Agora vamos poder detetar cancros muito precoces 
e depois é preciso fazer-lhes alguma coisa. é o tipo de situações em 
que as mulheres não podem estar um ano à espera de conseguirem ser 
enviadas para Portugal”.

18. A médica imagiologista Celeste Alves começou a colaborar nas missões em 2010, 
tornando-se indispensável às restantes especialidades. 

19. Inauguração do serviço de Imagiologia no Hospital Dr. Ayres de Menezes, a 22 de outubro 
de 2010.
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nada de especial, acho que o que faço em São Tomé e Príncipe é uma 
banalidade em termos técnicos, a minha dádiva não é muita. embora 
faça um esforço grande para poder prescindir deste tempo”. não esconde
a satisfação que sente por estar em São Tomé e Príncipe e ver os resul-
tados do trabalho: “conseguir pôr estas jovens a fazer mamografias
é fantástico. Se elas conseguirem ver noventa por cento das coisas, é uma 
vitória. Ou ter o dr. Hélder a fazer ecografias, ter dúvidas e ligar-me para 
me consultar, isso também é uma vitória. e só se consegue com confiança. 
é preciso gostar deles e eu gosto deles, tenho um enorme carinho por eles 
e acho que eles o devem sentir. e isto é importantíssimo, gosto muito desta 
gente - estou a falar dos do meu serviço, os outros não conheço tão bem”.
A dra. celeste Alves não tem dúvidas em afirmar que o trabalho em 
São Tomé e Príncipe “é extremamente compensador. nem me lembro de 
pensar no que perdi, dias de trabalho, dinheiro, a companhia da minha 
família - que tem um enorme carinho por esta missão, o meu marido e 
as minhas filhas dão-me imenso apoio, fazem tudo para eu estar descan-
sada enquanto estou fora”.

21. O médico santomense Hélder Costa recebeu formação em ecografia no Hospital Prof. 
Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) no âmbito do projeto Saúde para Todos.

A dra. celeste Alves já esteve várias vezes no Hospital dr. Ayres de 
Menezes, com o objetivo de pôr de pé um serviço de imagiologia adequado:
“O dr. Paulo Freitas desafiou-me quando começaram as especialidades. 
Já tinha havido algumas missões e sentiram necessidade de suporte 
de imagem. O Prof. dr. Jorge Mineiro, médico ortopedista, tinha estado
a operar sem imagem, fez tudo ‘a olho’. em 2010 estive em São Tomé 
e Príncipe a fazer um levantamento da situação, e seis meses depois já 
estávamos a inagurar a digitalização no Hospital dr. Ayres de Menezes. 
e entretanto tínhamos levado o dr. Hélder (médico santomense) para 
Portugal, para lhe darmos formação para saber usar os equipamentos,
e enviámos um técnico de Lisboa para o Hospital dr. Ayres de Menezes 
para dar formação aos santomenses”.

Um longo caminho foi percorrido desde que a dra. celeste Alves chegou 
ao Hospital central de São Tomé e Príncipe: “Fiquei muito deprimida
a primeira vez que cá vim. Parecia-me uma missão quase impossível.
O que me assustava não era a falta de equipamentos, o problema eram 
os recursos humanos - a técnica mais nova tinha 46 anos e tinham todos 
medo do computador. O dr. Ahmed disse-me: ‘celeste, não desistas,
o futuro da saúde de São Tomé e Príncipe está nas tuas mãos’. Quis, em 
primeiro lugar, acabar com os químicos e passar a usar o equipamento 
digital. não foi fácil, havia uma grande resistência a estas inovações”.
O instituto acabou por sugerir a elena Freire, uma técnica santomense 
que vivia em Portugal e estava desempregada, que regressasse ao seu 
país e ajudasse a assegurar o funcionamento da imagiologia no Hospital 
dr. Ayres de Menezes. “A mim deu-me um grande descanso”, confessa
a dra. celeste Alves, “o nosso investimento passou a ser nela e ela 
começou a transmitir a formação a outros”.

A concretização do serviço de imagiologia no Hospital central de São 
Tomé e Príncipe está cheia de peripécias, a maioria das quais hoje faz
a dra. celeste Alves rir, como a reação dos técnicos santomenses
à primeira vez que viram uma radiografia digital. Participar nas missões 
do iMVF é uma experiência que a médica se sente privilegiada por poder 
viver: “é uma alegria imensa. Tenho a sensação que não estou a fazer 
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este equipamento, explica o dr. Óscar Vieira, “tinha uma característica 
importante nesta circunstância: era ‘frugal’, não precisava de muita 
largura de banda para funcionar em condições satisfatórias”. O problema 
maior era a banda em São Tomé e Príncipe: “O dr. Paulo Freitas desafiou-
-nos então a ‘melhorar’ o equipamento. Assinámos o protocolo de apoio ao 
projeto, e um outro, mais cauteloso, em que acordávamos que na medida 
das nossas possibilidades tentaríamos melhorar aquele sistema - também 
tinha interesse para nós, em termos comerciais. e seria bom para o Saúde 
para Todos, que beneficiaria dessas melhorias. Foi uma parceria interes-
sante para ambas as partes”.

O desenvolvimento desta plataforma, efetuado pela PT inovação, contou 
com os contributos de pessoas que colaboram com o iMVF: “do nosso lado, 
foi feito um investimento muito grande para dar uma volta no Medigraf, 
que no início só funcionava de forma esporádica. A PT desenvolveu este 
projeto de uma forma totalmente online. A maioria dos processadores pode 
fazer a instalação online, é uma aplicação web, com algumas afinações 
para incorporar as funcionalidades que os médicos foram indicando como 
úteis. O produto foi concebido de forma a que a imagem seja transmitida 
sem perda de dados e permite aos médicos terem a telemedicina nos seus 
computadores”.

O dr. Óscar Vieira não tem dúvidas que a nova plataforma da Medigraf
“é um salto enorme, é uma ferramenta com muitas potencialidades. Tudo 
o que seja possível de se transformar em formato eletrónico é conside-
rado um passo de gigante. comercialmente, também esperemos que dê 
alguns frutos”.

O antigo administrador da Fundação PT (o dr. Óscar Viera deixou o cargo 
em junho de 2013) confessa que se sentiu muito envolvido com este 
projeto e que gostou muito da parceria estabelecida com o iMVF: “Foi 
das coisas mais gratificantes que pude fazer durante o meu mandato na 
Fundação. Além do projeto em si, fiz amizades”.

O “espírito” das missões é digno de realce: “Acho que sou uma privilegiada 
por estar integrada neste grupo de trabalho. O convívio é fantástico, 
temos todos o mesmo espírito. isto só é verdadeiramente uma missão 
porque é assim que o entendemos. esta obra é tão grandiosa, mas tão 
grandiosa, que só com espírito de missão se consegue fazer com que 
este trabalho resulte”.

Telemedicina

O dr. Óscar Vieira pode ser considerado um dos “Pais” da nova plataforma 
de telemedicina inaugurada em junho de 2013 entre Portugal e São Tomé e 
Príncipe. Antigo administrador-delegado da PT na Fundação PT, criada com
o intuito de pôr as competências das empresas do universo PT ao serviço 
de causas sociais, e de apoiar iniciativas que possam promover as tecno-
logias portuguesas, percebeu logo as potencialidades - tanto sociais como 
comerciais - da proposta que o dr. Paulo Freitas fez à Fundação em nome 
do iMVF. Uma colaboração que “obrigou” a PT inovação (que participa da 
Fundação PT) a desenvolver um novo produto - já vendido para aplicação 
noutros países - que beneficiou grandemente o projeto Saúde para Todos. 
Além de contribuir em grande escala para o objetivo que é diminuir
o número de evacuações de doentes de São Tomé para Portugal.

“A parceria com o iMVF foi muito gratificante”, diz o dr. Óscar Vieira, 
“o dr. Paulo Freitas trazia um plano pensado e uma proposta concreta. 
não pudemos fazer o que o instituto pedia inicialmente, que era ajudar 
a suportar os custos das telecomunicações na telemedicina, porque isso 
iria trazer-nos problemas com as áreas comerciais, mas tínhamos um 
equipamento desenvolvido pela PT inovação que serviria para aquele 
projeto, e estávamos em condições de oferecer os ‘pontos’ necessários: 
iMVF - Hospital dr. Ayres de Menezes, os dois pontos precisos para usar
o equipamento Medigraf, que já era utilizado nalgumas unidades de saúde 
em Portugal”. 
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dr. Leal da costa, o Secretário de estado dos negócios estrangeiros
e cooperação, dr. Francisco Almeida Leite, o embaixador de São Tomé
e Príncipe em Lisboa, dr. Luís Viegas, membros da administração do 
iMVF, representantes da PT, três médicos... “Pessoalmente, tenho acari-
nhado muito este projeto da telemedicina”, diz a dra. Filipa Fixe, “porque 
é muito tangível nos resultados. Assistir a uma consulta de telemedi-
cina no instituto mostra-nos como estamos a fazer a diferença. Quando
na imagem aparece uma criança que está em São Tomé e Príncipe, com 
um alto na cabeça, e a dra. celeste Alves diz que tem de ser vista rapi-
damente por um neurocirurgião, sentimos que acabámos de salvar uma 
vida. este projeto marca muito e não há nada como assistir a uma telecon-
sulta em direto. Faz toda a diferença”. A telemedicina, frisa a dra. Filipa
Fixe, “traz benefícios imediatos, o que nem sempre acontece com as 
tecnologias na saúde. Para a população de São Tomé e Príncipe, é um 
acréscimo de qualidade muito grande. e as direções-Gerais de Saúde de 
São Tomé e Príncipe e de Portugal perceberam rapidamente que conse-
guiriam uma grande redução de custos, financeiros, sociais e humanos, 
ao diminuir de forma acentuada o número de evacuações de doentes 
santomenses para Portugal”.

A relação da dra. Filipa Fixe com o iMVF começou através da Fundação 
PT. embora o seu trabalho na PT esteja mais ligado à vertente comercial, 
desde os anos 90 que colabora na área da Saúde, designadamente com
a plataforma da telemedicina em Portugal, um projeto que nasceu de 
uma parceria com os Hospitais Universitários de coimbra. As consultas 
desta plataforma entre os Hospitais e os centros de Saúde da região 
evoluíram para a Medigraf e pouco depois deu-se início às teleconsultas 
de cardiologia Pediátrica entre coimbra e Luanda. A PT patrocina a tele-
medicina e a “parceria” da dra. Filipa Fixe com o iMVF começou há cerca 
de cinco anos, com o início da telemedicina em São Tomé e Príncipe:
“O circuito processual dos médicos é estabelecido pelo instituto, nós 
fornecemos a componente software”.

diz que um dos objetivos da Fundação PT “é procurar disponibilizar meios 
que possam ser úteis às instituições e às pessoas. neste caso, a inicia-
tiva partiu do iMVF. Um dos grandes méritos do Saúde para Todos está 
nas pessoas que o personificam: o dr. Paulo Freitas, o dr. Ahmed Zaky
e o dr. edgar neves. Três pilares impressionantes que dão consistência
a este projeto e que não permitem que ninguém vá para São Tomé
e Príncipe flautear. é uma equipa interlocutora de primeiríssima água”.

A dra. Filipa Fixe não esquece o dia da inauguração da nova versão da 
plataforma Medigraf que pode operar apenas com uma placa de rede 
em qualquer hora e lugar entre Lisboa e São Tomé e Príncipe. Respon-
sável da PT pelos sítios da educação e Saúde, recorda que nessa primeira 
transmissão - à qual assistiu em Lisboa - se viviam momentos “de grande 
estresse e de grande emoção” na sala onde se encontrava com vários 
dos outros parceiros portugueses envolvidos, como o diretor-Geral de 
Saúde, dr. Francisco George, o Secretário de estado adjunto da Saúde,

22. A equipa da PT Inovação e da Universidade Católica de Lisboa no dia da assinatura da 
parceria na sede do IMVF, em Lisboa.
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A dra. Filipa Fixe gostaria muito que a parceria com o iMVF continuasse:
“Têm sido parceiros que nos têm trazido uma grande mais-valia.
Já fizemos a apresentação da plataforma num congresso de especialistas 
- trouxemos o melhor do know how dos médicos para conseguirmos uma 
solução user friendly”.

A dra. Filipa Fixe destaca o prazer de trabalhar com uma equipa como
a do iMVF: “é raro encontrarmos pessoas com este nível de conheci-
mentos e com esta garra para pôr as coisas em prática. é uma equipa 
que funciona muito bem, a qualquer hora do dia ou da noite. Tem sido 
uma parceria muito frutuosa, gostaria muito que continuasse. espero 
que consigamos alargar o uso destas ferramentas a outros PALOP 
(Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Seria uma forma de fazer
a diferença em termos de saúde nestes países”.

Março 2011: 1ª consulta de telemedicina com a 1ª geração da plataforma 
Medigraf ao abrigo de um protocolo assinado entre o iMVF e a PT.

Junho 2013: lançamento da 2ª geração da plataforma Medigraf.

Mais de vinte mil exames e arquivos clínicos introduzidos no sistema de 
telemedicina e consultados pelos médicos especialistas referenciados em 
Portugal, entre março 2011 e dezembro de 2013.

diminuição de mais de 50%, entre 2011 e 2012, nas evacuações sanitárias 
de São Tomé e Príncipe para Portugal, quando comparado com o ano de 
2009 e anos anteriores. 

Poupança de 81,7% para o estado português em relação aos custos estimados 
caso o tratamento decorresse em Portugal e de 20% do orçamento para
a saúde do estado de São Tomé e Príncipe.

A plataforma da telemedicina, diz a dra. Filipa Fixe, “era muito boa quando 
começou, nos anos 90, mas as coisas evoluiram. Hoje não é qualquer 
médico que está disposto a deslocar-se a uma sala própria para ligar
a telemedicina. Quando, em 2012, o iMVF nos lançou o desafio de melhorar 
isto, reformulámos a plataforma antiga para uma de nova geração. Já não 
é preciso ter uma sala de telemedicina, basta um computador portátil”.
A nova plataforma foi desenvolvida pela PT inovação, sedeada em Aveiro, 
e já está a conceber a aplicação para iPad, iPhone e Android.

A 6 de junho de 2013, a nova plataforma foi formalmente inagurada com 
a transmissão de consultas com exames em direto entre Lisboa e São 
Tomé e Príncipe. Foi a primeira vez que a plataforma foi usada entre dois 
países e numa ligação intercontinental. A dra. Filipa Fixe frisa o facto de 
esta plataforma ter a vantagem acrescida de não precisar de uma largura 
de banda muita larga, “pode funcionar com requisitos mínimos de largura 
de banda”.

23. Apresentação da segunda geração da plataforma Medigraf pela equipa da PT, Dra. Filipa 
Fixe e Sandra Teixeira. 
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05.
cARdiOLOGiA
“Mostra o lado direito. isso” - sentado em frente ao ecrã de um compu-
tador numa pequena sala do instituto Marquês de Valle Flôr em Lisboa, 
o dr. José Loureiro, cardiologista, dá indicações à técnica elena Freire,
à técnica de cardiopneumologia eudita coelho e à dra. Leda d’Almeida,
que no Hospital dr. Ayres de Menezes, em São Tomé e Príncipe, fazem 
uma ecografia “em direto” para a capital portuguesa, ao coração de MJB,
uma santomense de 17 anos internada há dois meses com derrame pleural, 
tosse e perda de peso. O cardiologista português pede os parâmetros de 
laboratório disponíveis para esta paciente, volta a avaliar as imagens que
o ecrã lhe mostra, e não tem dúvidas: “isto é uma cardiopatia congénita.
é uma doente que precisa de ser evacuada para Portugal. Vai ter de continuar 
internada. Vou pedir ao dr. Rui Anjos (cardiologista pediátrico) para ver as 
imagens e orientar a evacuação dela para Portugal”. do outro lado do ecrã, 
com uma voz e uma imagem tão nítidas como se estivesse sentada ao lado 
do médico, elena Freire, técnica santomense do Hospital central de São 
Tomé e Príncipe, informa: “Amanhã temos consulta de cardiologia pediátrica 
com coimbra. Podemos mostrar?”. O dr. José Loureiro concorda: “Perfeito. 
Façam a consulta com coimbra”. desliga o computador para que na sala de 
ecografias do hospital em São Tomé e Príncipe possa entrar outra doente, 
e aproveita para explicar que “a consulta com coimbra” resulta do trabalho 
de uma outra OnG - a cadeia da esperança - que adquiriu o ecogradiógrafo 
para o Hospital central do arquipélago e deu formação a uma das técnicas 
para o saber usar. Os especialistas das duas OnG trabalham em colabo-
ração, para evitar duplicação de esforços e de gastos.

O dr. José Loureiro, médico cardiologista no Hospital Amadora-Sintra,
em Lisboa, aproveitou o facto de ser feriado no concelho para vir ao 
iMVF fazer as consultas de cardiologia que tinha previamente agendado 
com as técnicas santomenses. A telemedicina, e a nova versão da plata-
forma instalada pelo iMVF no Hospital dr. Ayres de Menezes em São Tomé

dr. António Freitas 

dr. José Loureiro 

Professor doutor Vítor Gil

Técnica de cardiopneumologia cláudia Antunes

CardIoLoGIa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

3
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185
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369
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3
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25. Médicos e técnica de Cardiologia portugueses em missão e corpo clínico do Hospital
Dr. Ayres de Menezes. 

e Príncipe que permite a transmissão em direto dos exames clínicos, 
“dão-nos diagnósticos mais precisos à distância e permitem-nos identificar 
situações em que não é mesmo necessária a evacuação do paciente”.

A doente que acabou de examinar, a milhares de quilómetros de distância, 
terá de vir a Portugal para ser operada: “em São Tomé e Príncipe não 
há condições para fazer cirurgia cardíaca, nem mesmo com missões de 
especialidade”. O dr. José Loureiro explica que este tipo de patologia
é muito frequente entre a população santomense, assim como valvulopatias
e insuficiência cardíaca, muitas vezes resultado da hipertensão e do alco-
olismo da mãe durante a gravidez. Tal como a febre reumática, “comum 
nos países em vias de desenvolvimento e que tem muito a ver com amig-
dalites mal tratadas. em São Tomé e Príncipe esta patologia tem vindo
a diminuir, com a melhoria dos cuidados de saúde”. Os enfartes, pesadelo 
do mundo desenvolvido, não têm expressão em São Tomé e Príncipe, “onde
a esperança de vida não atinge ainda os padrões ocidentais e por isso são 
raros os que chegam à idade para os ter”.

26. Consulta de cardiologia através da plataforma Medigraf. 

24. Cláudia Antunes, técnica de cardiopneumologia realiza um exame complementar de diag-
nóstico durante a missão.
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fazer diagnósticos e prescrever tratamentos à distância”, diz o dr. José 
Loureiro: “A cirurgia cardíaca atingiu um tal patamar de complexidade 
que não está no horizonte próximo a possibilidade de se fazer em São 
Tomé e Príncipe”. Mas há um grande planeamento: “Pedimos a São Tomé 
e Príncipe uma identificação dos casos que podem beneficiar de uma 
abordagem pela especialidade. Agendamos as consultas, as discussões 
dos casos, tentamos que haja reuniões informais, para que seja possível 
fazer alguma formação lá que permita resolver casos pontuais”.

no âmbito do iMVF houve só uma ida da especialidade de cardiologia
a São Tomé e Príncipe (dois cardiologistas e uma técnica de cardiopneu-
mologia), já que as missões para o terreno têm sido asseguradas pela 
OnG de coimbra. “Havia uma organização - a cadeia da esperança - já 
com trabalho no terreno e daqui nasceu uma colaboração com o iMVF, 
que disponibilizou a utilização da telemedicina à cadeia da esperança. 
colaboramos, e intercalamos as nossas idas lá”.

O dr. José Loureiro começou a colaborar com o iMVF por intermédido 
do dr. Paulo Freitas, que conhece há muitos anos: “Sabia que havia este 
trabalho, sobretudo na área dos cuidados básicos de saúde. Quando
o dr. Paulo Freitas falou comigo para ‘dar o salto’ para as especialidades 
médicas, achei interessante a possibilidade de acrescentar alguma coisa 
a uma população tão carenciada. é um desafio, é gratificante. O que me 
faz estar neste projeto é um bocadinho aquilo que nos faz ser médicos 
- melhorar a vida das pessoas, e isso tentamos fazer aqui todos os dias. 
em Portugal também há assimetrias, mas as diferenças não são tão 
grandes. nestes sítios, como São Tomé e Príncipe, sentimos que não há 
ninguém que o faça. é talvez repor um bocadinho o sentido de justiça: 
porque é que há países onde todos têm direito a todo o bem-estar
e noutros não se tem direito a um mínimo de qualidade de vida? é tentar 
dar a volta à injustiça, da sorte ou do azar do sítio onde se nasceu”.

Volta a ligar o ecrã. de São Tomé e Príncipe, as imagens mostram
o coração de n, 34 anos. O dr. José Loureiro orienta as profissionais 
de saúde do outro lado e faz perguntas sobre o historial da paciente.
O diagnóstico aponta para uma endocardite da válvula tricúspide. explica 
que em São Tomé e Príncipe não há possibilidade de isolar possíveis 
agentes de infeção em laboratório. Mas os dados de que dispõe e que 
lhe são transmitidos pela médica santomense, e as imagens que passam 
no ecrã, tornam claro aos olhos do médico que “este quadro infecioso 
pode ser atribuído à tuberculose”. O cardiologista deixa as indicações: 
“doente a seguir de forma apertada. Tratar tuberculose e manter uma 
avaliação dos parâmetros de infeção. Repetir o ecocardiograma e pres-
crever medicação”.

em hora e meia, o dr. José Loureiro deu duas consultas a milhares de 
quilómetros de distância, e evitou a evacuação de uma das pacientes, 
que pode ser tratada localmente, poupando dezenas de milhares de 
euros à República de São Tomé e Príncipe e ao estado português, para 
já não falar dos custos sociais e humanos que implicam as deslocações 
de santomenses para Portugal. e nenhuma das doentes teve de ficar
à espera que um especialista de cardiologia chegasse a São Tomé
e Príncipe para ter um diagnóstico. Vantagens da telemedicina instalada 
pelo iMVF no Hospital dr. Ayres de Menezes, em São Tomé e Príncipe, 
que em junho de 2013 deu um novo salto com a aplicação desenvolvida 
pela PT inovação, que permite a transmissão de ecografias em direto 
para o computador de qualquer especialista. A Medigraf, nome da plata-
forma, é um interface portátil, em português e compatível com qualquer 
equipamento e/ou meio de diagnóstico médico disponível (ecógrafo, 
mamógrafo, RX, etc.). Um simples computador com internet com 1MB
é o suficiente para ficar em rede através de uma palavra-passe. A própria 
plataforma está na cloud (permite mais do que apenas ecografias).

“desde que se começou a funcionar com a telemedicina - consultas 
e exames complementares - que as idas da cardiologia a São Tomé
e Príncipe se reduziram muito, já que agora existe esta possibilidade de 
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06.
OFTALMOLOGiA

“Um sorriso. é tudo quanto nós queremos ver”. A afirmação é do dr. Luís
Pereira, médico oftalmologista do Hospital egas Moniz, em Lisboa, que 
já conta com mais de uma dúzia de missões a São Tomé e Príncipe. 
Uma experiência em que garante que ganha mais do que dá, apesar da 
enorme gratidão com que os cidadãos santomenses falam dos “médicos 
dos olhos”. Para muitos, uma consulta e/ou uma cirurgia com esta equipa
é a diferença entre ver e não ver. O dr. Luís Pereira tenta afastar todo 
o sentimento dos relatos que faz dos casos que trata no arquipélago, 
mas por mais que não queira envolver-se emocionalmente, há alguns 
que o tocam profundamente. como o de uma criança com défice de 
desenvolvimento que não tinha visão há seis ou sete anos: “não se lhe 
podia tocar, gritava, batia”. A sua equipa operou-a, “e depois da operação 
conseguimos ver o que nunca se tinha visto naquela criança: um sorriso. 
e isso é tudo o que queremos ver”. Ou o caso de um rapazinho que foi 
operado a uma catarata (“teria uma visão a dois metros, não mais do que 
isso”) e que depois veio com o pai agradecer, “vestido à homenzinho”,
e que quando olhou para o médico fez uma continência...

Há missões de Oftalmologia a São Tomé e Príncipe quatro vezes por 
ano. em cada missão de duas semanas são feitas 650 consultas e 100 
cirurgias (ao fim de um ano são 400 doentes que não precisam de ser 
enviados para Lisboa, com a consequente diminuição de custos econó-
micos e sociais para os dois países). cada missão é minuciosamente 
preparada com meses de antecedência. nas consultas, improvisa-
-se quando é necessário - a dra. cláudia, interna da especialidade que 
foi numa das missões, estava espantada por ter aprendido a “medir” 
lentes de forma “artesanal”: “em Portugal, os meus doentes já vêm com
a medição agrafada...” -, mas no Bloco Operatório não há lugar a impro-
visos.

dr. Luís dias Pereira 

dra. Ana Almeida 

dra. Ana Paula Mendonça

dr. André Gonçalves 

dr. António Melo 

dr. Bernardo Feijó 

dra. cláudia Bacalhau 

dr. diogo cavalheiro 

dra. eliana neto 

dra. Fernanda Vaz

dr. Fernando Vaz  

dr. Filipe Silva

dr. José Galveia 

dra. Mara Ferreira  

dra. Maria João Santos 

dra. Marta Guedes 

dr. nuno Amaral 

dra. Olga carvalho 

dra. Rita Pinto  

dr. Samuel Alves 

dra. Sara Patrício  

dra. Suzana Teixeira 

enfermeira Ana Mendonça 

enfermeira Anabela Raposo 
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As missões do dr. Luís Pereira em África começaram muito antes da sua 
ligação ao instituto Marquês de Valle Flôr, quando ainda era interno de 
Oftalmologia e integrou um programa de assistência aos PALOP, apoiado 
pela Fundação calouste Gulbenkian, nos anos oitenta. nessa altura esteve 
na Guiné-Bissau e em cabo Verde. Acabou por voltar a este último país,
a um ritmo de uma missão por ano, tanto para operar como para equipar 
duas unidades de Oftalmologia: “nessa altura convidei a enfermeira 
Anabela, já precisava de outras competências”. As missões a cabo Verde 
acabaram em 2005. em 2009 conheceu o iMVF e foi convidado para 
constituir a equipa das missões de Oftalmologia: “Foi-me dada toda
a liberdade na questão da equipa. é uma relação de grande confiança, 
não há qualquer interferência do instituto. nem sempre a cooperação
é assim tão bem apadrinhada...”.

em 2010 foi numa primeira missão, de avaliação. na segunda, já levou 
equipa para consultas e Bloco Operatório: “Umas não funcionam sem as 
outras”, diz o dr. Luís Pereira, “tentamos fazer em São Tomé e Príncipe 
o que fazemos em Lisboa, com algumas contingências. A enfermeira 
Anabela Raposo ajuda-nos com o Bloco Operatório, para não estarmos 
constantemente a improvisar. não é no meio de uma cirurgia que nos 
lembramos que falta qualquer coisa...”. Todas as cirurgias são feitas em 
ambulatório e a anestesia geral só é usada em crianças. As equipas de 
Oftalmologia são constituídas por quatro médicos (fazem “turnos” simul-
tâneos: dois operam e dois estão nas consultas), e duas enfermeiras.
A enfermeira Anabela dá formação, e a equipa já conta com o auxílio de 
dois profissionais de saúde santomenses: Sandra e Monjardino. Sempre 
que possível, o médico gosta de integrar na equipa internos a concluir 
a especialidade em Portugal: “São Tomé e Príncipe é uma oportunidade 
para observar coisas que já não se verificam nos países desenvolvidos”. 

O dr. Luís Pereira confessa que as missões em África começaram por ser 
“uma curiosidade com trinta anos, depois fiquei deslumbrado com uma 
realidade diferente da minha. cabo Verde aumentou um pouco a minha 
auto-estima, podia exercer uma atividade que não era só medicina do olho, 

Muitas das cirurgias foram programadas durante a última estadia da 
equipa de Oftalmologia (sobretudo cataratas - muitas em idade pediá-
trica - e glaucomas) e a experiência permite prever o tipo de cirurgias 
não programadas que será preciso fazer. com a equipa chegam também 
caixotes de material cirúrgico, encomendado ao detalhe. O Bloco Opera-
tório é montado pela equipa quando chega, e desmontado no final 
para ser guardado nos armazéns do instituto até à missão seguinte
- os aparelhos de cirurgia oftalmológica são muito delicados e estragam-
-se se houver utilização indevida. O dr. Luís Pereira, em conjunto com
a enfermeira Anabela Raposo, faz uma previsão de gastos para um ano 
inteiro de missões. não só é preciso contactar firmas e laboratórios 
para que ajudem com o material e medicamentos necessário para as 
cirurgias, mas também é preciso trazer vinte ou trinta pares de óculos 
(e respetivas lentes graduadas) para as crianças - e também adultos
- a quem a graduação foi prescrita nas consultas anteriores. 

27. Cataratas, glaucoma e cegueira infantil são algumas das doenças que mais afetam a visão 

dos santomenses. O primeiro oftalmologista só chegou ao arquipélago em 2010, graças ao 

Saúde para Todos.
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“é uma experiência riquíssima”, afirma, “e a gratidão das pessoas
é fantástica. Vemo-las num dia, com um facies fechado, como se esti-
vessem zangadas com toda a gente, e dois dias depois da cirurgia 
aparecem com um sorriso aberto. não viam, e passaram a ver, e exprimem 
uma gratidão que não tem comparação. não há dinheiro nenhum que 
pague isto”. como médico, diz, é numa missão destas “que verdadei-
ramente me sinto útil. Aquele sorriso é a melhor coisa que nós temos. 
Regressamos a Portugal, e é um baixar de expetativas brutal. Procuro 
levar médicos mais jovens para estas missões e digo-lhes sempre para 
se prepararem para o regresso”.

Foi o dr. Paulo Freitas quem lhe falou das missões, quando dirigia o serviço 
de Oftalmologia do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa. Já havia missões 
de Oftalmologia a São Tomé e Príncipe há um ano e o dr. António Melo 
sentiu que poderia ser um trabalho interessante, tanto do ponto de vista 
profissional, como pessoal. A primeira oportunidade surgiu em janeiro 
de 2011. As missões só contavam com dois oftalmologistas “e não se 
faz cirurgia só com um. Para podermos assegurar cirurgias e consultas 
em simultâneo são necessários quatro oftalmologistas. e não é fácil um 
serviço de um hospital dispensar quatro oftalmologistas ao mesmo tempo. 
Assim, vão dois do egas Moniz e dois do Amadora-Sintra”. A princípio foi 
difícil organizar-se - as missões começam a ser preparadas com pelo 
menos dois meses de antecedência - mas sente que o seu trabalho foi faci-
litado: “Quando entrei já havia um ano de rodagem, já tinham o esqueleto 
montado”. Profissionalmente, também houve algumas surpresas: “em São 
Tomé e Príncipe encontramos situações que já não há nos países desenvol-
vidos, que são muito raras. Ou então doenças que existem cá em Portugal, 
mas não naquela forma”. dá como exemplo os traumatismos oculares: 
“Também há em Portugal, mas não vejo cá crianças de quatro ou cinco 
anos com um olho completamente fechado - acontece sempre, em todas 
as missões. A criança faz uma ferida no globo ocular porque fez um trau-
matismo com uma catana a abrir um coco. A primeira vez fui apanhado 
de surpresa, nas outras já estava preparado. Ou a chamada ‘pedra no 
olho’. Por cá, acontece muito no mundo rural, e em dois dias faz-se logo 
infeção. Os santomenses têm um sistema imunitário muito resistente, 

podia planear, chefiar pessoas”. Hoje, acha que estas missões “acabam 
por ser um pouco um vício. Também já tenho os filhos crescidos, tenho 
netos, e isso cria disponibilidade e permite-me integrar as missões quatro 
vezes por ano”. Tenta olhar para os casos em São Tomé e Príncipe “como 
algo próximo do que faço em Portugal. Procuro anular as diferenças e não 
valorizá-las. e tento racionalizar muito tudo isto, não gosto muito de falar 
da parte emotiva”. e conclui: “dar sangue não é difícil, difícil é recebê-lo. 
com a cooperação, é a mesma coisa”.

A intensidade com que se vivem os dias das missões médicas em São 
Tomé e Príncipe fica bem expressa nas palavras do dr. António Melo, 
médico oftalmologista, que começou a colaborar com o iMVF em 2011: 
“Preparei-me para ir, não me preparei para o regresso. Foi um choque. 
depois da primeira missão, quando regressei ao trabalho em Portugal, 
fiquei deprimido”.

28. O ritmo das missões é intenso mas, para muitos doentes, a diferença de uma consulta
e/ou cirurgia é entre ver e não ver.
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Mas criámos este ‘querer ir, querer fazer’. nas primeiras missões fazíamos 
trinta cirurgias, agora já estamos com cem”.

A experiência das missões permite às pessoas que nelas participam 
descobrir em si qualidades que não imaginavam que tinham, mesmo 
quando exercem a profissão há vários anos, como é o caso de Anabela 
Raposo, enfermeira há duas décadas: “em São Tomé e Príncipe faço
o que nunca faria em Portugal, onde tudo está muito estruturado
e onde estamos muito protegidos. Percebi que as minhas capacidades 
de trabalho são muito grandes e que consigo gerir quatro ou cinco 
pessoas. Sinto-me muito realizada por conseguir dar respostas rápidas, 
por controlar as situações. isto faz-me crescer profissionalmente”. nem 
só de ‘técnicas’ se fazem estas missões e há que gerir cuidadosamente 
as resistências de quem trabalha no Hospital central de São Tomé
e Príncipe e não vê com bons olhos o esforço das equipas de cooperação. 
A enfermeira Anabela Raposo descobriu que havia no Hospital dr. Ayres 
de Menezes dois enfermeiros santomenses com pós-graduação em Oftal-
mologia, mas que nunca tinham estado no Bloco Operatório. Foi-lhes 
dando formação durante as missões e diz-se agora muito satisfeita com 
o trabalho que eles fazem. Salienta o apoio que o iMVF dá às equipas que 
estão no terreno: “Antes de chegarmos, eu sei que o material já está em 
São Tomé e Príncipe. Se falta alguma coisa durante a missão, telefono
à Maria Leão e recebo-a logo no voo seguinte”.

A enfermeira Anabela realça o espírito de equipa nestas missões. integrar 
internos da especialidade também é uma mais-valia, quer para a missão, 
quer para os próprios: “Foi-lhes dada a possibilidade de este tempo ser 
contabilizado no internato médico. A bagagem curricular com que fica 
um interno que participa numa missão deste género é muito diferente. 
Um dos nossos internos fez agora o exame de saída, e ficaram muito 
surpreendidos por ele ter cataratas pediátricas no currículo”.

pode passar-se uma semana até o olho começar a infetar”. em São Tomé 
e Príncipe também encontra muitos glaucomas, mas em pessoas muito 
mais jovens, com pouco mais de 30 anos: “cá é o glaucoma do idoso, lá
é o das pessoas jovens”. O que custa mais é quando as missões começam 
a aproximar-se do fim e as equipas percebem que não conseguem ver 
toda a gente que os procura e muito menos operar todos os que precisam: 
“Temos de tomar decisões muito difíceis, até emocionalmente”.

Anabela Raposo, enfermeira em Oftalmologia no Hospital egas Moniz, 
em Lisboa, diz-se “vidrada” nas missões de especialidade a São Tomé
e Príncipe. Quando o dr. Luís Pereira, depois da primeira missão explo-
ratória, a convidou para o ajudar neste projeto (já tinham feito equipa 
em missões a cabo Verde) achou que seria um enorme desafio: “Sempre 
quis fazer uma coisa destas, sempre tive muita curiosidade de entender 
como se vivia em comunidades tão diferentes”. Perceberam logo que 
as missões teriam de ter alguma regularidade e que teriam de ser pelo 
menos três vezes por ano: “Partimos do zero. desde a qualidade da água 
destilada ao desafio de conseguir montar um microscópio... perceber
a quantidade de materiais e de equipamentos de que iríamos precisar. 

29. No pós-operatório é necessário assegurar a proteção dos olhos.
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cirurgias e consultas de oftalmologia realizadas entre 2010 e 2014. 

comparação de custos entre os atos realizados em São Tomé

e Príncipe e se fossem realizados em Portugal

 custos com missões equivalência
 de Oftalmologia a valor de GdH*
  em Portugal
 

custos com 75 missões de Oftalmologia 505.200,00 eUR
[equipamentos, materiais, consumíveis,
viagens e alojamento]

consultas e exames  447.659,00 eUR
(num total de 7.514 pacientes)  

intervenções cirúrgicas  2.092.234,36 eUR
(num total de 1.147 pacientes)
inclui Anestesias loco-regionais e gerais  

SUB-TOTAL 505.200,00 eUR 2.539.893,36 eUR

 
deslocação/evacuação Sanitária de 7.514 pacientes santomenses
(viagem e estadia de uma semana em Portugal) para consultas,
exames e intervenções cirúrgicas  7.514.000,00 eUR 

 
 SUB-TOTAL 7.514.000,00 eUR
 

 TOTAL 10.053.893,36 eUR

Num cenário em que se verificasse a necessidade de evacuação sanitária dos pacientes santomenses para 
Portugal (relembra-se: 7.514 pacientes observados e 1.147 pacientes intervencionados), para a realização 
das mesmas consultas, exames e intervenções, caberia acrescentar os custos com viagem e estadia dos 
mesmos em Portugal. Estimando um custo mínimo de 1.000€/paciente para viagem e estadia de uma 
semana em Portugal (totalizando 7.514.000,00 €) considera-se que as missões de Oftalmologia represen-
taram 5% dos custos previstos caso o tratamento decorresse em Portugal, com os pacientes em situação 
de evacuação, proporcionando uma poupança de 95%.

* Grupos de Diagnóstico Homogéneos

Flaviano Pereira Carvalho, 67 anos, São Tomé

Em novembro de 2013, Flaviano Carvalho foi operado à catarata de um 

olho, e em maio de 2014, à do outro. Não tem dúvidas que a sua vida 

«mudou para melhor» depois das cirurgias: «Se não tivesse sido operado, 

teria perdido a visão, ou veria com muita dificuldade».

A enfermeira Anabela Raposo gosta do contacto com uma realidade tão 
diferente da habitual que o trabalho em São Tomé e Príncipe proporciona: 
“é giro comunicar com as pessoas. impressiona-me muito a capacidade 
de resignação e de resistência à dor que os santomenses demonstram. Os 
miúdos estão muito resignados antes das cirurgias, não protestam, apesar 
de estarem cheios de medo. As mães, mesmo tendo imensas crianças para 
cuidar, estão sempre presentes, ficam ali horas, sentadas, à espera que os 
filhos sejam operados”. Recorda muitas histórias de doentes em São Tomé 
e Príncipe, mas tocam-na particularmente a forma como agradecem o 
facto de lhes terem tirado a dor ou de lhes terem aumentado, ou devolvido,
a visão. Mais uma vez, é o sorriso que impressiona.

30. O coordenador da equipa de Oftalmologia, Dr. Luís Dias Pereira, durante uma das centenas 
de consultas que são realizadas em cada missão. 
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07.
PediATRiA
“é uma missão todos os dias”, é assim que a dra. Helena carreiro, pediatra 
no Hospital Amadora-Sintra, em Portugal, define o trabalho de acompa-
nhamento que diariamente faz de casos clínicos em São Tomé e Príncipe 
desde que foi inaugurada a nova plataforma, a Medigraf, que permite aos 
médicos que participam nas missões do iMVF ao arquipélago fazer desde 
Portugal consultas e diagnósticos em direto. A dra. Helena carreiro 
começou a usar esta aplicação no dia da inauguração, a 6 de junho de 
2013: “Analisámos logo vários casos. Já fazíamos telemedicina, mas 
esta plataforma é uma mais-valia. é uma consulta em direto, trocamos 
impressões, surgem elementos novos. é estar em missão todos os dias”.

A dra. Helena carreiro já nem sabe em quantas missões do iMVF a São 
Tomé e Príncipe é que participou desde 2009 - embora a sua colabo-
ração com o instituto tenha começado quase dez anos antes, em 1998: 
“Sou diretora de Pediatria no Hospital Amadora-Sintra e o dr. Paulo 
Freitas perguntou-me se não queria mandar internos para estagiar em 
São Tomé e Príncipe, na área dos cuidados Primários de Saúde. Uma das 
minhas internas aceitou, e enquanto ela lá estava resolvi ir a São Tomé
e Príncipe passar uma semana de férias e ver como é que as coisas estavam
a correr-lhe. O projeto dos estágios dos internos mantém-se desde essa 
altura - continuam a fazer estágios nos centros de Saúde do arquipélago 
- e como eles próprios divulgam a experiência há internos de todo o país
a quererem ir. esta é a única especialidade que tem estágios em São Tomé 
e Príncipe. O instituto faz a ponte para a formação em Pediatria e dá-lhes 
todo o apoio durante os dois ou três meses que lá estão”. A médica não 
tem a menor dúvida da mais-valia que estes estágios representam na 
formação profissional: “é uma experiência riquíssima, riquíssima”. Houve 
uma interna que publicou um artigo de opinião sobre o seu trabalho no 
arquipélago, “e a partir daí choveram e-mails de internos a quererem ir 
para lá”.

dra. Helena carreiro 

dra. Alexandra Vasconcelos 

dra. cláudia calado 

dra. Joana Martins 

dra. Marta Ferreira

dra. María Paz Blanco Franco  

enfermeira diana Pobladura García 

enfermeira Patricia Millán Gil 

enfermeira Teresa calderon casero 

enfermeira Rebeca Gallardo Vallejo 

pedIaTrIa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

15
missões 
desde
2009

2508
consultas

41
sessões
de formação
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Quando o iMVF deu início às missões de especialidades em São Tomé
e Príncipe, a dra. Helena carreiro participou logo na primeira de Pediatria: 
“é uma experiência única”. 

“nós não damos consultas, só vimos as crianças sobre as quais nos 
pedem uma opinião - ainda não há muito tempo vi lá uma menina que 
achei que tinha uma doença maligna mas com hipótese de tratamento, 
que aguardava a evacuação há meses. Mexi-me e consegui trazê-la”
- a equipa da dra. Helena carreiro dedica-se sobretudo à formação:
“da primeira vez, fomos com intenção de ajudar a diminuir a mortalidade 
neonatal. Levei outra pediatra e uma interna e demos formação a todos 
os enfermeiros em reanimação de recém-nascidos, suportes básicos de 
vida, cuidados ao recém-nascido. Levámos manequins para exemplificar 
- depois o iMVF acabou por comprar os manequins, que lá estão para 
continuarmos a formação. Para o suporte neonatal fizemos uns cartazes 
com indicações sobre a reanimação de recém-nascidos que não nascem 

31. A capacitação dos profissionais de saúde santomenses é um dos principais contributos das 
missões de Pediatria. 

32. Os materiais básicos de assistência escasseiam em São Tomé e Príncipe e são frequente-
mente levados pelo projeto. 

33. A reanimação neonatal é um dos temas focados nas formações realizadas durante
as missões de Pediatria. 
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A médica e os profisionais do Amadora-Sintra que a acompanham têm 
participado nas missões ao abrigo dos acordos de cooperação entre 
Portugal e São Tomé e Príncipe. O que, na opinião da médica faz todo 
o sentido: “O hospital percebe, o Amadora-Sintra abrange uma grande 
população com origens africanas, temos muita experiência de patologia 
tropical”.

Pessoalmente, participar nas missões é, para a dra. Helena carreiro, 
“super-gratificante. As pessoas recebem-nos muito bem e é compensador 
ver como os profissionais a quem damos formação estão interessados.
é claro que todo este trabalho tem de ser continuado”.

bem, e é muito gratificante ver que esses cartazes continuam na sala 
de partos e saber que têm sido utilizados. Fazemos muita formação
e formação para formadores para a formação ser replicada”. Os recursos 
do país são escassos, mas isso não trava os médicos que se dispõem
a colaborar com o iMVF e São Tomé e Príncipe: “Aproveitámos a campanha 
de rastreio do cancro do colo do útero para fazer prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis - virámo-nos para a adolescência, fomos ao 
projeto escola+ [projeto de apoio ao ensino secundário em São Tomé 
e Príncipe implementado pelo iMVF em parceria com o Ministério da 
educação, cultura e Formação de São Tomé e Príncipe e financiado pelo 
camões - instituto da cooperação e da Língua, i.P.], falámos com os 
professores, envolvemos os órgãos de comunicação social, jornais, rádio, 
televisão”.

34. Um dos cartazes de formação levados pela equipa em missão para afixação nos hospitais 
e centros de saúde com orientações da Organização Mundial de Saúde.
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08.
ciRURGiA PediÁTRicA
“Vamos tentar levar muita alegria, antes e depois do bisturi” - com esta frase 
a dra. Aldina Lucena, fisioterapeuta, resume o espírito que emana da equipa 
de cirurgia Pediátrica em vésperas de partir para São Tomé e Príncipe. Mais 
uma missão, em que todo o grupo está apostado em transmitir essa alegria 
aos pequenos doentes e respetivas famílias. Além do equipamento para 
consultas e cirurgia, levam sempre caixotes de brinquedos, roupa, chupa-
-chupas... e cromos de jogadores de futebol que fazem um imenso sucesso 
entre a miudagem masculina. estes “acessórios” são considerados muito 
importantes para o sucesso da missão: transformar uma sala de espera 
apinhada, e uns intimidantes Bloco Operatório e Sala de Recobro em sítios 
onde apetece estar, não é tarefa fácil. Mas é uma tarefa a que a equipa se 
entrega de alma e coração. e os chupa-chupas não servem só de consolo: 
“Também servem de analgesia. A tolerância à dor das crianças santo-
menses é completamente diferente daquela a que estamos habituados 
nas crianças dos países ocidentais. As salas são uma alegria. Tocam flauta, 
riem, cantam, dançam”, diz a enfermeira Sara Bruges, membro deste grupo 
no qual destaca “o lado humano”. José Sobral, enfermeiro do Bloco Opera-
tório, reforça as palavras da colega: “Sobrevivem a tudo, estas crianças,
é a noção que trazemos de lá”.

A dra. Zínia Serafim, cirurgiã pediátrica que coordena este grupo que inclui 
outra cirurgiã pediátrica, um anestesista com experiência em Pediatria, 
duas fisioterapeutas e duas enfermeiras, também destaca “a motivação 
da equipa, uma grande mais-valia”: “As pessoas em São Tomé e Príncipe 
conhecem-nos, criaram um vínculo connosco, construiram uma relação 
com o ‘seu’ médico”. Uma ideia corroborada pela enfermeira Sara Bruges, 
que conta que “chegar o Sobral à ilha ou o Presidente da República
é a mesma coisa. Todos o conhecem, todos querem falar com ele. e na 
rua ou nos mercados, também somos reconhecidos, chamados, solicitados”. 

dra. Zínia Serafim 

Professora doutora Aldina Lucena

(fisioterapeuta)  

dra. cláudia couceiro

(fisioterapeuta) 

dra. Sara Pereira 

enfermeira Filomena Silva 

enfermeira Sara Bruges 

enfermeiro José Sobral 

CIrUrGIa pedIÁTrICa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

28
missões 
desde
2011

1968
consultas

536
cirurgias

11
sessões
de formação
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descomunal em crianças que por causa disso não conseguiam andar, logo 
não iam à escola, não brincavam, não faziam uma vida normal. Para nós,
a cirurgia da hérnia é banal, para eles faz uma diferença colossal”. A médica 
não deixa de se impressionar com a resignação dos santomenses: “Os 
pais ficam à espera que alguém opere as crianças, levam-nos às consultas 
de adultos, mas depois não há material para cirurgias. As pessoas vão 
estando...”. com a ida regular das missões, já há uma programação prévia 
das cirurgias, “embora seja muitas vezes um desafio decidir o que se pode 
operar ou não lá (é preciso ter em conta que a meio de uma cirurgia podem 
faltar coisas tão básicas como água ou eletricidade). como cirurgiões, não 
temos os meios de diagnóstico que temos em Portugal. Apesar de haver RX 
e ecografia é preciso que haja quem os saiba interpretar. Por isso a teleme-
dicina oferece um grande potencial.”  

em Lisboa, a dra. Zínia Serafim trabalha na área dos queimados, e também 
recebe em Portugal as crianças dos PALOP. “em São Tomé e Príncipe faço 
tudo o que é possível fazer. Há cirurgias que podemos fazer lá. Outras, por 
muito que nos custe, sabemos que o mais sensato é evacuar as crianças para 
Portugal, porque não havendo nada parecido com cuidados continuados há 
casos que não podemos tratar no arquipélago”. A evacuação é sempre um 
drama: “neste momento tenho no meu serviço uma criança santomense 
com hidrocefalia. A mãe não tem dinheiro para comer, ou sequer para 
comprar uma camisola mais quente para passar o inverno”.

A dra. Zínia Serafim confessa que sempre teve “o bichinho” de fazer missões 
humanitárias. em 1992 esteve no Hospital central de São Tomé e Príncipe, 
com outra OnG: “nessa altura funcionava tudo de maneira completamente 
diferente. Percebi as dificuldades”.

O mês que lá esteve deixou-lhe vontade de voltar. Sabia que uma equipa de 
Ortopedia infantil do Hospital d. estefânia, em Lisboa, tinha começado a ir 
nestas missões e resolveu falar com o dr. Ahmed Zaky, do iMVF. em 2011 
fez uma primeira missão de uma semana para levantamento das neces-
sidades. Levou consigo uma fisioterapeuta de queimados para ajudar na 
avaliação - “cirurgia de queimados sem fisioterapia não vale a pena”. em 
São Tomé e Príncipe, os casos de crianças queimadas são muito frequentes 

Um reconhecimento que não vem só do hospital. conta a enfermeira Sara 
que numa das missões resolveram ir a um orfanato gerido pela caritas para 
entregar uma série de caixotes com roupa que tinham comprado para levar, 
e quando lá chegaram, as crianças do orfanato - “que são as mais pobres 
entre as mais pobres, que não têm nada, nem sequer visitas” - receberam-
-nos com gritos de “Viva! Viva!”. ninguém conseguiu esconder as lágrimas...

Ganhar a confiança das pessoas em São Tomé e Príncipe tem sido uma 
batalha fundamental travada pelos médicos que colaboram nas missões 
do iMVF. “As pessoas lá só vão ao hospital em último caso, ligam o hospital 
a morte”, explica a dra. Zínia Serafim, que diz notar que desde a primeira 
missão esta atitude se tem alterado: “Agora aparecem mães com quatro 
filhos para serem operados. Outros, muito delicados, a saber se podemos 
ajudar de qualquer maneira...”. conta que na primeira missão, logo na 
primeira semana fez mais de cem consultas: “Há diversos tipos de patolo-
gias, mas há muitos queimados e muitas hérnias - vi hérnias de tamanho 

35. Sempre que existem as condições necessárias, as equipas realizam as cirurgias local-
mente para evitar a deslocação, através das evacuações sanitárias, das crianças e respetivas 
famílias para Portugal. 
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primeira missão que a fisioterapeuta se preocupou com a humanização 
dos serviços: “isto é muito importante”. “Pequenas” coisas, como criar uma 
salinha de recobro onde as crianças possam acordar de forma tranquila, 
com a mãe ao lado, fazem muita diferença. 

A dra. Aldina Lucena admira o estoicismo das crianças santomenses: 
“Os miúdos são queridíssimos. esperam horas lá fora, com as mães, sem 
poderem comer, dado que aguardam cirurgia”. depois de terem alta do 
hospital, recebem das mãos da equipa um saquinho com doces (chupas 
e gomas têm muito sucesso), cromos de futebol e um diploma de bom 
comportamento: “Quando voltam à consulta já nos dão abraços e são todos 
sorrisos, percebem que somos amigos”.

A dra. Aldina Lucena foi convidada para integrar as missões pela dra. Zínia 
Serafim, conheciam-se do Hospital d. estefânia. Recorda que “foi com muita 
estranheza que as outras equipas viram uma fisioterapeuta integrar uma 
missão. Até em São Tomé e Príncipe estranharam”. Mas esta “estranheza” 
depressa se explicou: “Um dos principais problemas das crianças são as 
questões respiratórias. e para poderem ser operadas têm de estar em boas 
condições respiratórias, devido ao risco anestésico. Uma das funções de um 
fisioterapeuta na cirurgia Pediátrica é a limpeza e higiene das vias respira-
tórias no pré e pós-operatório”. e a fisioterapia também é fundamental no 
caso das crianças queimadas, com disfunções músculo-esqueléticas: “Uma 
criança queimada fica com alterações de movimento. Podemos favorecer 
a qualidade do movimento e, logo, a qualidade de vida. A cirurgia, por si, 
não resolve tudo. é preciso fazer um acompanhamento”. Fisioterapia que 
a dra. Aldina Lucena rapidamente transformou em agradáveis momentos 
para as crianças que se tornam suas pacientes. de Portugal levou flautas
e pequenos aros para fazer bolinhas de sabão: “Servem para avaliar questões 
respiratórias enquanto os miúdos se divertem imenso”. 

Uma das preocupações iniciais da dra. Aldina Lucena foi procurar a comu-
nidade, juntar-se à população para ouvir os mais novos: “Fui com a irmã 
Fernanda, para tentar perceber as crianças e tentar comunicar com elas 
de uma forma mais afetiva: temos de aprender a forma como falam,
a forma como choram. conversei muito com elas sobre Saúde - tinham entre

- “e o problema maior é que chegam até nós três ou quatro meses depois 
da queimadura, quando já é muito difícil fazer alguma coisa”. como quase 
ninguém tem eletricidade, há muitos acidentes com velas e candeeiros
a petróleo. numa tentativa de fazer prevenção de queimados, a equipa de 
cirurgia Pediátrica tem feito formação nas escolas.

Para a dra. Zínia Serafim, a experiência de São Tomé e Príncipe “é muito 
enriquecedora, em termos pessoais, e penso que o é para toda a equipa. 
nós, que vivemos nos países desenvolvidos, já não damos valor à maioria 
das coisas que temos. Lá, somos obrigados a dar importância a coisas que 
tínhamos como adquiridas”.

As crianças são doentes fáceis no mundo inteiro”, diz a dra. Aldina Lucena, 
fisioterapeuta e professora na escola Superior de Saúde do instituto Politéc-
nico de Setúbal. O que não significa que não seja preciso entendê-las e criar 
laços afetivos com elas. Sobretudo numa área como a cirurgia pediátrica
e numa cultura diferente como a de São Tomé e Príncipe. desde a sua 

36. A fisioterapia é uma das componentes fundamentais das missões de Cirurgia Pediátrica, 
com intervenção no pré e no pós-operatório.
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6 e 13 anos -, a representação do corpo. Foi muito chocante para mim, 
quando lhes perguntei que doenças é que conheciam, falarem-me logo em 
Sida e Hepatite B. em Portugal estas nunca seriam doenças mencionadas
à cabeça”. e conseguiu também perceber uma questão fundamental: em São 
Tomé e Príncipe, as crianças têm dois nomes - o “nome de casa”, que lhes 
é dado pela mãe e pela família com quem vivem, e o “nome de registo”,
o oficial, o que lhes é dado pelo pai e que a criança geralmente só conhece 
quando começa a frequentar a escola. “isto é muito importante, porque 
ao chamarmos pelo nome de registo a criança não sabe que nos estamos
a referir a ela”, explica a dra. Aldina Lucena. como professora que também 
é, a dra. Aldina Lucena dá grande importância à formação, e usa boa parte 
do tempo que está em São Tomé e Príncipe em ações de formação, tanto 
para os profissionais de saúde (fisioterapeutas e enfermeiros), como para 
os pais: “A formação não passa só pelo material, ou pela sua falta, tem 
tudo a ver com a capacidade de avaliação e de fazer um plano de trata-
mento”. Também passou pelas escolas secundárias, onde o enfoque foi dado
à prevenção do contágio de doenças respiratórias.

A programação das missões começa alguns meses antes da data de partida: 
“Reúno todo o material que precisamos para as cirurgias programadas,
e ainda para as surpresas que possam aparecer”. Realça o facto de trabalhar 
com uma equipa “espetacular, todos com formações e backgrounds muito 
diferentes. Só nos encontramos nas missões, mas ficamos com uma grande 
ligação”.

de um ponto de vista pessoal não tem a menor dúvida: “nós ganhamos mais 
do que aquilo que damos. Fico contente de saber que podemos melhorar
a qualidade de vida de tantas crianças, diminuir o seu sofrimento... é possível
fazer tanto em duas semanas”. e deixa um pequeno alerta: “é preciso 
motivar os profissionais que estão em São Tomé e Príncipe. Vai-se conse-
guindo que colaborem, a pouco e pouco. é preciso muito cuidado para não 
melindrar, pedir que nos ensinem a ajudar, frisar o ‘digam-nos o que é que 
vocês precisam’“.

37. No pós-operatório a vigilância é contínua de forma a avaliar a evolução dos doentes .

38. A humanização e as brincadeiras com os mais novos são uma das preocupações dos 
médicos de Cirurgia Pediátrica. 
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Alberto Leal, 14 anos, Água Grande

Alberto não corria, não jogava à bola com os outros rapazes, não 

praticava desporto. À noite acordava com imensas dores, “era um sofri-

mento terrível”. Tinha uma hérnia umbilical, “e quando as dores atacavam 

chorava muito, eu ficava muito mal”. Em 2012 foi operado pela equipa de 

cirurgia pediátrica no âmbito das missões de especialidade do Saúde Para 

Todos. Hoje, diz-se “aliviado e bem de saúde”: “Agora não tenho nenhum 

problema, jogo à bola à vontade, as dores já não me atacam. Sou uma 

pessoa renovada, feliz e saudável”.

Daniel Sebastião, 9 anos, Mé-Zochi

Quando tinha apenas um mês, Daniel sofreu uma queimadura num braço. 

Foi internado, a queimadura sangrava, “rachava”, o bebé tinha muitas 

dores. Daniel cresceu com o braço “encolhido” porque não o conseguia 

esticar, ficava muito cansado, não podia fazer as mesmas coisas que os 

outros meninos, escrever, apanhar água, transportar coisas e chorava 

muito por causa do braço: “Um dia”, conta a mãe, Maria da Glória,

“o Dr. Pascoal sugeriu que o Daniel fosse operado pelos médicos portu-

gueses, e aqui, em São Tomé e Príncipe”. “Essa operação mudou a vida do 

Daniel”, diz Maria da Glória, “se não fosse essa operação, o Daniel seria um 

homem deficiente de um braço. Agora já trepa madeira, já apanha água, 

já escreve”. O Daniel foi submetido a duas cirurgias e deverá fazer ainda 

mais uma. Mãe e filho estão muito agradecidos “ao Dr. Pascoal, às doutoras 

que davam carinho, davam rebuçados e brinquedos. O Daniel está muito 

contente com essa equipa médica que ajudou a melhorar a sua vida”.

Sara Bruges e José Sobral são enfermeiros na clínica de Santo António,
em Lisboa, e integram de forma entusiástica as missões de cirurgia Pediátrica
a São Tomé e Príncipe. José Sobral, enfermeiro de Bloco Operatório, dá apoio 
à cirurgia e à anestesia. Sara Bruges está nas consultas e no recobro. José 
Sobral foi convidado pela dra. Zínia Serafim, e Sara Bruges foi “influenciada” 
por José Sobral.

José Sobral, antigo enfermeiro na GnR (Guarda nacional Republicana),
é natural de Angola e sente-se contente por regressar a África 36 anos 
depois de ter vindo de lá. Recorda que na primeira missão a São Tomé
e Príncipe, o mais frequente era dizer “preciso disto” e não havia: “coisas tão 
simples e banais cá em Portugal, como um elétrodo, lá não havia. Soro, gás 
anestésico... não havia”.

Para a enfermeira Sara Bruges, a vida nas missões esteve mais facilitada pelo 
facto de ter começado “numa fase em que muita coisa já tinha sido feita”.
O que não quer dizer que “improviso” não seja a palavra de ordem: “Só 
consegue improvisar quem é muito seguro. A princípio, eu só olhava para
o desembaraço do enfermeiro Sobral, estava muito expetante... e de repente, 
tínhamos uma unidade montada, e uma sala de recobro que até tinha forne-
cimento de chupa-chupas (os miúdos saem do Bloco a chorar, damos-lhes um 
chupa - tem de ser um chupa, porque tem um pauzinho de fora e assim não 
o engolem - e deixam de chorar)”, conta a enfermeira. Muito célebre entre os 
membros da equipa é um cabo de vassoura que mandaram comprar em São 
Tomé e Príncipe, que juntamente com um prego e duas pegas serve “como 
alta tecnologia” para o rolo de papel das macas. Ou a caixa de ferramentas 
entregue à anestesista Ana césar para organizar os anestésicos.

A enfermeira Sara Bruges sempre teve muito presente que gostaria de fazer 
um trabalho deste género: “O meu pai tinha uma ligação especial com África, 
fundou uma escola de enfermagem na Guiné-Bissau, e sempre tive vontade 
de integrar uma missão”. Um trabalho que superou todas as suas expetativas: 
“em São Tomé e Príncipe, tudo é diferente. Aquelas crianças, aquelas mães, 
dão-nos uma consciência de outra realidade. Acho que todos saímos de lá 
com a ideia que trazemos mais do que levamos, é uma experiência muito rica
e muito completa”.
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09.
OTORRinOLARinGOLOGiA

“Que mistério há aqui, que faz com que as pessoas vão com tanta vontade 
nas missões a São Tomé e Príncipe? São seis horas de viagem, traba-
lhamos imenso, começamos às oito da manhã, mantemos um ritmo 
cirúrgico muito elevado, o dia acaba às seis da tarde, estamos todos 
estoirados. e no entanto, cria-se uma grande expetativa para integrar as 
equipas, as pessoas vão com muita alegria”, - o Professor doutor João 
Paço, responsável pelo serviço de Otorrinolaringologia do Hospital cUF 
infante Santo, em Lisboa, não consegue encontrar uma resposta única 
para esta questão: “Há qualquer coisa naquela ilha, do ponto de vista da 
natureza, das pessoas. Talvez seja por ser em cima do equador...”.

O Prof. dr. João Paço hesitou ligeiramente quando foi convidado pelo 
iMVF para constituir a equipa de otorrino das missões de especialidades, 
pelo facto de ter uma vida muito preenchida dentro da área da medicina. 
Aceitou e hoje não tem dúvidas: “São Tomé e Príncipe foi das coisas mais 
bonitas que aconteceram na minha vida”. Profundamente tocado com
a maneira de ser dos santomenses, o Prof. dr. João Paço arrisca uma 
“razão”: “O povo de São Tomé e Príncipe é muito generoso. Tomam 
muito bem conta das crianças. Por mais pobres que sejam, vêm sempre 
à consulta muito arranjados, esperam horas nas salas para serem 
atendidos, não refilam, não protestam... Talvez seja este o ‘mistério’ que 
faz com que tenhamos esta vontade de os ajudar”. “e depois”, continua, 
“há as pessoas do Valle Flôr. O Simplício, os condutores das carrinhas, 
sentimos que há uma grande dedicação a este trabalho. e o dr. Ahmed, 
o dr. Paulo e o dr. edgar, um trio que tenho de destacar. na minha vida 
já me cruzei com muitas pessoas e estas são excecionais. com eles vou 
para qualquer lado. São verdadeiros compagnons de route. Gosto muito 
de trabalhar com eles, são muito sabedores, conhecedores do terreno, 
com a perfeita noção do que vale cada euro”.

Professor doutor João Paço 

dra. cristina caroça de Jesus 

dr. diogo Oliveira e carmo  

dra. inês cardigos 

dr. João Bacelar  

dr. João Subtil  

dr. João Vieira de Almeida 

dra. Maria Henriques 

dra. Paula campelo  

enfermeira carla Ramalho  

enfermeira cláudia Guiomar  

enfermeira elsa Mota 

enfermeira isabel Aragoa  

enfermeira Madalena 

Januário  

enfermeira Patrícia neves  

enfermeira Paula Afonso 

enfermeira Sandra Paço  

enfermeira Sara Simas  

Audióloga cláudia Sobral 

Audiólogo diogo Ribeiro 

Audióloga Sandy Batista 

Audióloga Tânia Martins  

Audióloga Vera Lourenço  

Audióloga Wendy Lopes  

Terapeuta da Fala

Ana Mafalda Almeida 

Terapeuta da Fala

Tânia constantino

oTorrInoLarInGoLoGIa
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

73
missões desde 2011

1866
consultas

221
cirurgias

2143
exames

13
formações
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Há três ou quatro missões de Otorrinolaringologia por ano: “Operamos 
mais de cem doentes. Mas não fazemos só cirurgia. em São Tomé
e Príncipe não havia exames complementares de diagnóstico. Montámos 
lá todo o equipamento para consulta, rastreio, exames de audição”, conta 
o médico. Os resultados foram surpreendentes: “detetámos muitas 
crianças surdas bilateralmente - e isto conduz a atrasos no desenvol-
vimento, a problemas de integração, à impossibilidade de frequentar 
a escola. Percebi que tinha ali um trabalho grande a fazer”. A equipa 
identificou muitas crianças santomenses surdas de nascença, que em 
consequência não falavam. Só em 2012 conseguiram colocar cinquenta 
próteses auditivas, “mais do que a totalidade das crianças que ao 
longo dos anos vieram de São Tomé e Príncipe a Lisboa para o fazer”.
O Prof. dr. João Paço destaca “a grande generosidade de um mecenas 
[caixa Geral de depósitos] e de uma casa de próteses [Amplifon] que foi 
connosco para as colocar e vigiar. Também temos uma terapeuta da fala, 
que vai de três em três meses. Muitas crianças conseguem aprender
a falar desde que oiçam alguma coisa”.

41. Exames auditivos realizados nas missões de Otorrinolaringologia, chefiadas pelo Prof. Dr. 
João Paço, fizeram notar um elevado índice de surdez entre os mais novos.

39. A médica otorrinolaringologista Cristina Caroça fez a sua tese de doutoramento sobre as 
causas da surdez em São Tomé e Príncipe para tentar compreender o que foi observando 
durante as missões.

40. Durante as missões de Otorrinolaringologia são realizados diversos exames de avaliação 
auditiva.
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O Prof. dr. João Paço não parou por aqui: “Quando percebi que em São 
Tomé e Príncipe havia uma grande quantidade de pessoas com problemas 
auditivos, comecei a perguntar-me porquê. Se não encontramos o porquê, 
isto nunca mais para”. com esta motivação, a dra. cristina caroça, médica 
otorrinolaringologista que o acompanha desde o início das missões, está
a fazer doutoramento sobre as possíveis causas de surdez no arquipélago.

O médico divide o seu trabalho em São Tomé e Príncipe em duas vertentes:
a primeira refere-se à cirurgia (amígdalas, adenóides, cirurgias mais delicadas 
do ouvido, laringe...), e a segunda - “e a que mais me encanta” - é a da parte 
auditiva, “construída à base de mecenato, que permitiu que comprássemos 
os equipamentos para identificar casos de surdez”. Uma outra vertente - 
sempre presente nos objetivos das missões - é a da formação, e esta equipa 
já organizou no arquipélago as primeiras Jornadas Luso-Santomenses de 
Otorrinolaringologia, em fevereiro de 2013.

“este trabalho todo não é mérito meu, o iMVF montou lá todas as condições 
para trabalharmos”, diz o Prof. dr. João Paço, que não pode deixar de louvar 
também “os colegas da cUF infante Santo, a generosidade dos enfermeiros 
de Bloco que integram as missões, a administração do hospital, que oferece 
material e, sobretudo, oferece as idas dos enfermeiros”.

Histórias das experiências em São Tomé e Príncipe não faltam ao Prof. dr. 
João Paço. como a do dia em que foi fazer jogging na marginal - “a noite
é quente e é segura” - e, literalmente, desapareceu por um buraco enorme, 
de onde teve de ser retirado, com um joelho magoado: “O Primeiro-Ministro 
mandou tapar o buraco no dia seguinte. e tenho fotografias do dr. edgar com 
um metro a medir a profundidade do buraco”. Ou do dia em que reparou 
que as crianças que estavam perto do Bloco - “pomos os miúdos em filinha, 
vestidos e preparados para serem operados” - tinham todos um pequeno 
presente na mão. “eu pensei: ‘Olha, isto hoje está diferente’. Mas depois 
percebi que tinham sido os membros da minha equipa a levar presentes 
para as crianças. Fiquei encantado, e isto revela bem o espírito das nossas 
equipas. Passei a levar camisolas do Benfica, ficam todos contentes”.

A equipa liderada pelo Prof. dr. João Paço percebeu que havia um grande 
grupo de crianças “de tal maneira surdas que as próteses auditivas não 
iriam resolver nada, e que não tinham qualquer oralidade. começámos 
a cruzar dados e percebemos que havia ali um problema gravíssimo”. 
contactou a Universidade católica Portuguesa (UcP) e conseguiu que uma 
professora de Língua Gestual, também ela surda, fosse para lá. O Prof. dr. 
João Paço não parou enquanto não conseguiu financiamento para que a 
professora, a dra. Patrícia carmo, depois de uma primeira missão explo-
ratória, fosse um ano para o arquipélago para, em conjunto com a Profª. 
dra. Ana Mineiro, professora e investigadora da UcP, criar uma Língua 
Gestual de São Tomé e Príncipe.

42. Equipa de Otorrinolaringologia em missão com o Dr. Edgar Neves, coordenador local
do projeto. 
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desde a primeira missão que mantêm registos de tudo. em fevereiro de 
2012 começaram a levar equipamento que permite fazer o rastreio também 
a crianças e adultos não colaborantes e, conta a médica, detetaram muitos 
casos de surdez profunda e severa. A dra. cristina caroça sublinha a impor-
tância de em 2013 o trabalho das missões do iMVF ter conseguido começar 
a introduzir no arquipélago a Língua Gestual, que vai permitir a comuni-
cação a crianças que até agora viviam em exclusão. Para esta médica, o 
trabalho em São Tomé e Príncipe é uma experiência tão rica, que até já 
lá levou os dois filhos pequenos, para que pudessem contactar com uma 
realidade muito diferente daquela em que crescem.

Eunice Dias Vaz Baguide, 10 anos, Água Grande 

«Sofria muito com amigdalite», conta a mãe de Eunice. A 16 de maio de 

2011, «fez uma cirurgia à parte interna da garganta e arrancaram-lhe 

duas bolinhas, uma de cada lado». Conta a mãe, que depois da cirurgia,

«a vida das duas mudou muito. Ela passou a poder comer e beber

à vontade. Não sei como estaríamos se ela não tivesse sido operada, ela 

podia estar com a vida em risco. E eu também, porque quando um filho 

está doente, a mãe também está. Eu vivia muito triste por causa da doença 

da minha filha. Por isso, louvamos primeiro a Deus, e depois aos doutores 

do Saúde para Todos que operaram a minha filha. E agradecemos muito. 

Valeu muito a pena, esta ideia de virem cá nas missões».

Também o comove sempre ver como as crianças correm e abraçam os 
médicos, os enfermeiros e os terapeutas quando os vêem chegar... “é um 
país muito bonito”, conclui.

A dra. cristina caroça, médica otorrinolaringologista, decidiu tentar 
perceber as causas de tanta surdez em São Tomé e Príncipe e fazer disso
o seu trabalho de doutoramento. Uma pesquisa que não é fácil: entre vários 
outros fatores, a malária pode ser uma causa, “mas é complexo confirmar, 
dado que os anti-corpos só circulam no sangue durante dois anos e não há 
registos clínicos completos. causas congénitas possíveis, como a toxoplas-
mose, a rubéola, a sífilis, o herpes, ou o citomegalovírus durante a gravidez 
da mãe também não são fáceis de identificar, porque a única doença que 
as pessoas do arquipélago conhecem é a malária, e qualquer febre que 
apareça, para elas é malária. Até as meningites são malária até prova em 
contrário”. A dra. cristina caroça refere que em São Tomé e Príncipe “têm 
todas as causas de surdez, incluindo a otoesclerose que, classicamente não 
há entre os negros, é tipicamente dos caucasianos” - uma das hipóteses é a 
do cruzamento de raças, designadamente com os judeus, já que nos tempos 
do povoamento daquelas ilhas, Portugal levou para lá 600 crianças judias 
com idades inferiores a dez anos. dificuldades que não a demovem de fazer 
um trabalho que a fascina e que lhe dá “muito prazer”.

A médica não falha uma missão (“vou três e quatro vezes por ano”): “é um 
trabalho que me emociona. Ali dá gosto o pouco que fazemos, as pessoas 
são muito agradecidas”. convidada pelo Prof. dr. João Paço para integrar
a equipa, a sua primeira preocupação foi arranjar material - “parti do princípio 
que não havia nada lá” - e levar um audiologista para os exames audio-
métricos, que acabou a fazer consultas sozinho para os médicos poderem 
estar no Bloco Operatório: “Fomos à descoberta. não sabíamos que tipo de 
patologias havia. no início confrontámo-nos com falta de material, agora já 
temos tudo organizado. Percebemos logo que havia muitos casos de surdez 
e pedimos para fazer um rastreio numa escola, em duas turmas de 10º/12º 
ano - detetámos muitos casos. Também fomos a uma escola primária
e havia lá um miúdo que nem sequer comunicava”. 
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10.
LínGUA GeSTUAL
A dra. Patrícia carmo, professora de Língua Gestual, dificilmente esconde 
a emoção ao falar das crianças surdas em São Tomé e Príncipe. Os olhos 
brilham-lhe, ora de lágrimas, ora de alegria, quando conta o isolamento
a que estão sujeitas no meio de uma comunidade que não tem disponibili-
dade nem meios para as ajudar a integrarem-se, e a forma como aderiram 
às suas «aulas», de tal modo que de não comunicantes passaram a ter 
de ser mandados calar: «Quando cheguei, toda a gente me dizia que eles 
não comunicavam. Juntei várias crianças surdas entre os 10 e os 14 anos 
numa sala. no primeiro dia não se conheciam, mas começaram logo a fazer
gestos». Gestos que surpreenderam a dra. Patrícia carmo pela seme-
lhança que apresentavam entre si, por exemplo para se referirem a cocos,
ou à família: «Os gestos que eles fazem são todos iguais, ou muito parecidos. 
iguais em Santana ou em neves. Acho que é uma questão de cultura. Para 
mim, isto é assistir ao nascimento de uma língua. Tocou-me muito ver como 
eles comunicam. não precisam de mim, basta juntá-los. A necessidade de 
comunicar é tanta, que eles inventam gestos». 

43. As aulas da Prof.ª Patrícia Carmo permitiram que os surdos santomenses se reunissem, 
pela primeira vez, em contexto de partilha e aprendizagem.

Professora doutora Ana Mineiro 

Mestre Patrícia carmo 

Professor doutor Alexandre castro-caldas 

Professora doutora Maria emília Santos 

Mestre Joana castelo Branco 

engenheiro Ricardo Oliveira 

LÍnGUa GeSTUaL
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

9
missões
desde
2013

100
crianças surdas
ou dadas como
surdas sinalizadas

1
dicionário
da Língua Gestual
de São Tomé
e Príncipe criado
com 288 Gestos

200
horas de sessões
de formação
ministradas
a crianças surdas
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«São crianças muito isoladas», diz a dra. Patrícia carmo, «a comunicação 
com os outros é muito limitada, só usam gestos para necessidades básicas 
como comer, beber, dormir». Ri-se, ao contar que na ilha do Príncipe há 
duas irmãs, ambas surdas, com 36 anos, que cresceram juntas e desen-
volveram uma linguagem própria: «Uma delas é tão comunicativa que 
tenho de estar sempre a mandá-la calar-se».

em São Tomé e Príncipe, as crianças surdas não vão à escola. A ideia 
que prevalece é que «se é surda, não vem cá fazer nada». Assim, não 
aprendem a ler, a escrever, e dificilmente conseguirão ter uma profissão. 
Uma situação que impressiona particularmente a dra. Patrícia carmo, 
ela própria surda de nascença e que sentiu sempre na pele a exclusão 
a que o facto de não ouvir pode votar uma pessoa, embora nunca de 
uma forma tão extrema como a das crianças santomenses: «nasci no 
Algarve, a minha mãe protegia-me muito e cresci muito isolada. estive 
numa escola de surdos, e tive terapeutas até aos 10 anos. depois fui 
para a escola normal, e foi a fase mais difícil da minha vida. Tinha uma 
mentalidade muito infantil, nem sequer sabia ir às compras sozinha, fazer 
trocos, contar dinheiro...». Só depois dos 20 anos é que a dra. Patrícia
carmo aprendeu a comunicar através da Língua Gestual Portuguesa: 
«Recebemos uma carta da Associação Portuguesa de Surdos, e a minha 
mãe mandou-me para Lisboa, para aprender o que a Associação podia 
proporcionar. Fiquei sozinha na capital. Mas fiquei em casa de uma 
senhora, já com alguma idade, que tinha um filho surdo, e foi o filho que me 
ensinou a mexer-me na cidade, a andar de metro, de autocarro. eu já lia 
lábios, foi uma aquisição que fui fazendo sozinha ao longo da minha vida, 
para poder participar da vida das outras pessoas». Fez o curso de Língua 
Gestual Portuguesa, para poder ser formadora. e depois fez a licenciatura 
em Reabilitação e Reinserção Social: «eu queria ir para a Universidade, 
mas não me deixavam, achavam que seria tempo perdido... Afinal,
fiz uma licenciatura, depois um mestrado, e a seguir outra licenciatura».

44. O projeto Sem Barreiras proporciona o ensino em língua gestual a crianças surdas para 
que no futuro possam estar plenamente integradas na sociedade santomense.

45. A comunidade surda santomense é composta por cerca de cinco mil pessoas, ou seja, 
3% da população deste pequeno arquipélago de 180 mil habitantes, um número elevado 
detetado durante as missões do Saúde para Todos. 
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Foi a Profª. dra. Ana Mineiro quem falou com a dra. Patrícia carmo para 
colaborar neste projeto. Teve, desde o princípio, a preocupação de «não 
colonizar. não podemos impor-lhes a nossa língua gestual, como fazem 
os americanos nos países onde chegam, isso é uma atitude de imperia-
lismo linguístico. no arquipélago, há muitos surdos que não comunicam 
uns com os outros, mas há uma base de gestos de comunicação. Significa 
que temos de encontrar uma linguagem comum, que se possa institucio-
nalizar com gestos linguísticos. como sou contra essa política de base 
de imperialismo linguístico, achei que seria necessário fazer emergir os 
sinais da cultura deles».

46. A Profª. Dra. Ana Mineiro (na imagem), a Prof.ª Patrícia Carmo e o Eng.º Ricardo Oliveira 
são os responsáveis pela criação do primeiro Dicionário da Língua Gestual de São Tomé
e Príncipe. 

calcula-se que a surdez afete 3,47% da população santomenese (5.213 
casos, de acordo com o recenseamento da população e habitação em São 
Tomé e Príncipe efetuado em 2012).  A dra. Patrícia carmo está muito 
empenhada em continuar o trabalho neste país. Foi convidada pelo iMVF 
através da Universidade católica Portuguesa, onde faz investigação na 
área da Língua Gestual, para desenvolver a linguagem nas crianças surdas 
de São Tomé e Príncipe. 

esteve um primeiro período de seis meses a recolher os gestos das 
crianças, a registá-los e a filmá-los para poder elaborar um dicionário de 
Língua Gestual Santomense. e desenvolveu negociações com o Ministério 
santomense da Saúde e Assuntos Sociais para as crianças surdas terem 
condições de frequentar a escola - no ano letivo de 2103/2014 as crianças 
surdas de Santana, neves e Angolares puderam começar a frequentar
a escola da sua área. e a dra. Patrícia carmo aceitou a proposta do iMVF 
para ficar no arquipélago um ano, para trabalhar com estas crianças
e ajudar a criar uma Língua Gestual de São Tomé e Príncipe. Apesar de 
isso implicar deixar em Portugal o marido e o filho pequeno.

A Profª. dra. Ana Mineiro, linguista, professora e investigadora na Univer-
sidade católica Portuguesa, montou o curso de Língua Gestual Portuguesa 
e de ensino à distância para surdos na UcP.

São Tomé e Príncipe nunca tinha estado na sua agenda até ao dia em que
o Prof. dr. João Paço, surpreendido com a quantidade de surdos que 
detetava nas consultas que fazia durante as missões de Otorrinolarin-
gologia ao arquipélago, a convidou para desenvolver algum trabalho 
que permitisse aos surdos santomenses ter outra qualidade de vida. 
conta que a princípio hesitou - «há tanto ainda a fazer pelos surdos em 
Portugal» - mas acabou por aceitar, por achar que «era uma oportuni-
dade de fazer a diferença e de fazer alguma coisa por aquelas crianças».
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O trabalho da dra. Patrícia carmo, orientado pela Profª. dra. Ana Mineiro
- «a Patrícia acabará por fazer o doutoramento nesta matéria, embora 
isso seja o que menos pesa nisto tudo» - tem sido o de criar com as 
crianças santomenses uma língua com os gestos que já são usados no 
arquipélago: «é evidente que acabarão por adotar alguns dos gestos 
da Língua Gestual Portuguesa, mas isso não terá muita importância se 
forem integrados numa língua nascente». Muitos dos gestos das crianças, 
explica a investigadora, já são sintetizados em frases: «estamos a fazer 
recolha sistemática, comparações, gravações e filmagens dos gestos das 
crianças em contexto de sala de aulas e estamos a criar um gestuário».

A Profª. dra. Ana Mineiro faz questão de frisar que «este projeto parte 
todo do Prof. dr. João Paço, que depois pediu apoio ao iMVF. A Universi-
dade católica fornece o know how e disponibiliza-nos, a mim e à Patrícia. 
Tem ainda o apoio da Mota-engil, da Fundação calouste Gulbenkian e da 
cooperação Portuguesa».

O trabalho da  Profª. dra. Ana Mineiro, mesmo em Portugal, «já tem um 
cariz social muito forte. O meu foco, em termos de trabalho, é permitir 
que pessoas que não têm acesso a informação e a formação, possam 
ter. O projeto em São Tomé e Príncipe é mais interventivo, mais ligado
às estruturas do país, para permitir que as crianças possam ter acesso
a formação escolar na sua própria língua». 

A investigadora confessa que quando foi a São Tomé e Príncipe pela 
primeira vez «não ia a pensar que pudesse fazer muito, mas há qualquer 
coisa lá que me atrai, há uma sedução que aquela terra exerce sobre 
mim. Também tenho um passado em São Tomé e Príncipe, os meus 
trisavós tinham lá uma roça, a Roça Queluz, e algum do bem-estar da 
minha família advém daí, por isso achei que estava na altura de retribuir. 
é um projeto que tenho agarrado com muita força. Ver como as coisas 
evoluem, é gratificante».
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11.
UROLOGiA
Ângelo neves, 70 anos, e Aurélio Soares Paquete, 68, são o exemplo 
de como a intervenção médica do iMVF pode fazer mexer a sociedade 
civil de São Tomé e Príncipe. Os dois santomenses, ambos a sofrer com 
problemas da próstata, constituíram uma associação, reconhecida pelo 
governo, para exigir a ida ao arquipélago da especialidade de Urologia,  
e assim contribuiram para melhorar a qualidade de vida de centenas de 
homens condenados a andar algaliados oito, nove, dez anos, até morrerem 
de alguma infeção causada pelo uso permanente da algália.

«Havia muita gente com esta doença dos homens em São Tomé, a viver 
com algálias durante nove ou dez anos, sem poder fazer o seu quotidiano. 
com as algálias, a vida fica impedida», contam os dois promotores da 
comissão Representativa dos doentes de Próstata, legalmente constituída 
em 2008: «Sabíamos que havia cooperação na Saúde entre São Tomé
e Príncipe e Portugal, vinham muitos especialistas para outras doenças, 
mas disseram-nos que a Urologia não estava no projeto de cooperação. 
nós não aceitámos! e, diz o provérbio, ‘como quem não chora não mama’, 
nós chorámos! disseram-nos que os especialistas não vinham porque
o governo não queria. começámos a mexer-nos. Fomos para o governo, 
para a televisão, para a rádio, falámos com o dr. Ahmed e com o dr. Paulo, 
do iMVF. Formámos uma comissão, reconhecida por decreto-lei, propu-
semo-nos trabalhar junto com o governo e o iMVF para melhorar a vida 
de centenas de homens de São Tomé e Príncipe!»

Finalmente, vieram dois especialistas de Urologia: o Prof. dr. Hélder 
Monteiro e o dr. Tiago neves. Os representantes da comissão foram
à televisão e à rádio pedir a comparência de todos os homens com 
problemas de próstata, para se proceder a um levantamento. e a compa-
rência excedeu todas as expetativas. contam os promotores da associação 
que em São Tomé e Príncipe, «se se convoca uma reunião e aparecem vinte 
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pessoas é muito bom. Aqui apareceram mais de quinhentas!». Os especia-
listas, afirmam os dois representantes da associação, «trouxeram tudo. 
Fizeram mais de trezentas consultas e operaram quarenta ou cinquenta 
doentes durante duas semanas. Pedimos para que a vinda dos urologistas 
continuasse, para que integrasse o projeto Saúde para Todos e para virem 
quatro vezes por ano devido ao grande número de homens que precisam 
de ser operados à próstata».

Apesar de já haver missões regulares da especialidade de Urologia a São 
Tomé e Príncipe, e de a comissão ser hoje um parceiro do Ministério santo-
mense da Saúde e Assuntos Sociais, Ângelo neves e Aurélio Paquete não 
baixam os braços: «continuamos sempre na luta! Quando a gente enfra-
quece, a coisa pára. Formámos isto com sentido de estado e de missão.
é também para os vindouros e queremos integrar o projeto de doenças 
não transmissíveis».

O trabalho da comissão passa muito por esclarecimento e divulgação:
«é preciso esclarecer os homens para que não escondam esta doença. Ante-
riormente, nós não sabíamos o que era a doença da próstata, achávamos 
que era doença venérea mal tratada, e usávamos o tratamento tradicional, 
com folhas de chá de plantas medicinais - também não sabíamos o que 
era a próstata. Temos de esclarecer as pessoas, para que percebam o que 
é e identifiquem o problema. é uma doença que não dá dor mas que não 
perdoa, e afeta quase todos os homens. Se a pessoa esconde a doença,
quando vai ao médico pode ser tarde de mais. esta doença é como o tétano,
quando entra já não sai. Aconselhamos todos os homens em São Tomé
e Príncipe a irem a uma consulta depois de fazerem 40 anos».

Ângelo neves e Aurélio Paquete fazem questão de sublinhar que o projeto 
Saúde para Todos «salvou muita gente nestes 25 anos. Muitas crianças 
que não falavam estão a aprender a língua gestual, muitas pessoas que 
não viam agora já vêem. é um projeto ao qual os santomenses estão muito 
gratos e que querem muito que continue. e também estamos agradecidos 
ao nosso governo, porque eles não poderiam trabalhar um sem o outro».

47. As missões de Urologia começaram em 2010. 

48. As equipas das especialidades do Saúde para Todos com o Dr. Ahmed Zaky e o Dr. Paulo 
Freitas em 2011. 
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também há muitas queixas sexuais, sobretudo de disfunção erétil, «mas 
temos de ver que lá os conceitos são diferentes. eles começam a vida 
sexual muito cedo, é uma cultura ‘o homem tem de ser macho’. e há mais 
mulheres do que homens, o emprego que existe é para os homens, e por 
isso os homens com capacidade económica são muito desejados. A taxa 
de infertilidade de lá é significativa à luz dos nossos padrões».

As missões a São Tomé e Príncipe tambem são aproveitadas para formação: 
«Os jovens médicos daqui disputam as idas. Há um, inclusivamente, que 
está a pensar em fazer a sua tese de doutoramento com base na expe-
riência em São Tomé e Príncipe. esta é uma relação em que ganhamos 
todos. Para os médicos em formação é ótimo, porque vêem e operam 
coisas que cá já não há desde a década de cinquenta».

As equipas de Urologia são constituídas por três médicos e duas ou três 
enfermeiras: «O regime lá não é de passeio. São cerca de trinta interven-
ções cirúrgicas em missões de cinco dias. Sem contar com as consultas. 
chegamos ao sábado, e as enfermeiras têm de pôr o Bloco a funcionar até 
segunda. e ao domingo temos de parar, porque é um dia complicado para 
trabalhar».

Teresa Rodrigues, enfermeira aposentada do Hospital egas Moniz, e membro
da direção da AeSOP (Associação dos enfermeiros de Sala de Operações 
Portugueses), acompanha as missões de Urologia a São Tomé e Príncipe 
desde fevereiro de 2011. O contacto com África não a surpreendeu, porque 
viveu em Moçambique quando era criança. da primeira missão recorda 
algumas dificuldades, como a resistência de alguns colegas enfermeiros 
do hospital às práticas e métodos que os membros das missões gostam 
de seguir no seu trabalho, mas com o tempo essas resistências têm vindo 
a desvanecer-se. Teresa Rodrigues levou revistas e livros da AeSOP, como 
um manual sobre Práticas Recomendadas para Bloco Operatório, que 
fornece indicações úteis para resolver problemas com poucos meios,
e deu um a cada um deles. e garante que volta todas as vezes que puder: 
«Porque gosto do que faço, e porque acho que aquelas pessoas precisam 
de ser ajudadas e eu posso ajudá-las. e porque eles são uma ternurinha.
é um povo muito doce. Gosto muito deles».

O Prof. dr. Hélder Monteiro, urologista no Hospital egas Moniz, em Lisboa, 
conhece bem a comissão e considera a sua criação «uma atitude de 
cidadania interessante, um bom exemplo. eles são os nossos grandes 
divulgadores. estes grupos, como esta comissão, juntam-se por terem 
necessidades comuns, e apesar de agora terem o problema resolvido, 
continuam a trabalhar, a fazer pedagogia - a cidadania tem preços a pagar. 
Os santomenses são como nós, esperam que a crise aconteça e depois 
alguma coisa se há-de fazer».

O Prof. dr. Hélder Monteiro foi para Angola com 18 meses, de onde 
regressou para terminar o liceu: «nunca mais lá voltei. incomodou-me 
sempre muito a forma como nós, desajeitadamente, fizemos a descolo-
nização, podíamos ter feito mais e melhor. custa-me muito, e custa-me 
muito ver estes países a fazer acordos com a Rússia para a Saúde e a 
educação, estes setores levam às costas o resto da economia. nós, para 
irmos em missão para São Tomé Príncipe, temos de usar muitas vezes as 
férias porque para alguns dos dirigentes dos nossos hospitais, isto não
é um desígnio nacional».  Abraçou o projeto do iMVF por sugestão do
dr. Luís Pereira, colega oftalomologista no egas Moniz. «Apareceu-me
a perguntar se teria alguém interessado e eu disse que sim: Hélder 
Monteiro. Tinha vontade de ir. não posso dizer que toda vida pensei 
em fazer uma missão humanitária, mas tinha vontade de ir. São Tomé
e Príncipe é hoje um dos países mais pobres do mundo».

desde 2010 já foi dez vezes. confessa que não tinha noção do que
o esperava: «Foi um choque». A primeira vez que foi a São Tomé e Príncipe 
destinou-se a conhecer o estado das coisas: «não havia nada. não havia 
inventário de doentes, não fazíamos ideia com que meios podíamos 
contar, quais as condições do hospital. Fizemos o inventário do que era 
preciso para a missão seguinte, prevista para daí a três meses». Apare-
ceram sobretudo doentes prostáticos, que há anos andavam com algália 
- «lá não há assepsia, mas o número de infeções é pequeno. São Tomé
e Príncipe tem a dimensão de cascais. Os tumores malignos são poucos, há 
pouca pedra nos rins. A esperança média de vida é baixa, logo, o impacto 
do cancro da próstata é pequeno, apesar de o risco de cancro da próstata 
ser maior para os negros». entre o seus doentes de São Tomé e Príncipe 



125124

A enfermeira Maria Pedro não tem que se preocupar em arranjar material:
«O instituto tem um belíssimo armazém onde há praticamente tudo o que 
precisamos, à exceção de alguns ‘miminhos’ de Urologia, sem os quais 
podemos passar, mas que nos facilitam muito a vida e que tento levar de cá». 
A enfermeira diz que no Hospital central de São Tomé e Príncipe é conhecida 
como «a mulher dos sacos»: «Arranjei uma mochila com compartimentos 
diversos para os desinfetantes, os kits de pensos, os sacos de urina...».

Para a enfermeira, nada se compara com o que ganha com a experiência 
das missões: «é alucinante. é impossível descrever por palavras. Só indo 
lá, só percebendo a gratidão com que nos recebem». não tem dúvidas em 
classificar a sua participação no trabalho do iMVF como «a melhor expe-
riência da minha vida, até mais do que o nascimento dos meus filhos. é lá 
que eu sinto que faço falta. Aqui, há milhares de outras pessoas que fazem 
o que eu faço. dá sentido à minha vida profissional».

50. Embora os problemas com a próstata sejam os mais comuns na especialidade de Urologia, 
têm vindo também a surgir outras patologias, ligadas aos rins e à bexiga.

Maria Pedro, enfermeira na Urologia do Hospital egas Moniz, aceitou
o desafio do Prof. dr. Hélder Monteiro para ir a São Tomé e Príncipe «fazer 
formação às enfermeiras, ensiná-las a tratar dos doentes operados».
Já foi em missão seis vezes. e está sempre preparada para ir outra vez. 
Até já foi em férias.

«nunca tinha ido a África, apesar de a maior parte da minha família ser de 
Angola e de Moçambique. Sempre ouvi dizer maravilhas de África», conta 
a enfermeira Maria Pedro. O primeiro impacto foi duro. As instalações 
eram muito diferentes daquelas a que estava habituada em Portugal e 
pensou que ia ser difícil tratar os doentes: «Mas não foi». O contacto inicial 
com os colegas de São Tomé também não foi fácil, mas com o tempo tudo 
mudou e o trabalho agora faz-se em estreita colaboração.

49. Maria Pedro (na imagem) é uma das enfermeiras que integram a equipa de Urologia
e que contribuem para a componente formativa on the job dos enfermeiros santomenses no 
internamento.
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12.
PSiQUiATRiA

A dra. Teresa Maia correia e a dra. Alexandra Lourenço, psiquiatras no 
Hospital Amadora-Sintra, em Portugal, foram convidadas pelo iMVF para 
integrar as missões de Psiquiatria em São Tomé e Príncipe no âmbito 
das especialidades médicas. na primeira missão tentaram perceber
a realidade do arquipélago, “o que era mais relevante, o que era susten-
tável”, com o objetivo de desenvolver o seu trabalho em duas vertentes: 
Psiquiatria (tratamento da doença) e Promoção da Saúde Mental.

Quando chegaram, havia em São Tomé e Príncipe uma cooperante 
cubana, médica psiquiatra, “que nos impressionou pela capacidade
de trabalho, de organização de serviços, de entrega”. Havia um Serviço 
de Psiquiatria, uma consulta, poucos medicamentos. As psiquiatras 
portuguesas tentaram então criar condições “para que se desenvolvesse 
uma estrutura mais aberta, mais eficiente, que apoiasse esta médica que 
já lá estava”. Perceberam que havia uma boa rede de cuidados primários 
de saúde e apostaram na formação de enfermeiros e clínicos, para que 
conseguissem tratar, nas suas unidades de saúde, casos mais ligeiros
e diagnosticar casos mais graves que precisassem de ser encaminhados 
para a Psiquiatria: “Fizemos muita formação e tentámos entender que 
outras estruturas poderiam ajudar esta rede, como é que se poderiam 
articular, por exemplo, com o grupo de apoio às mulheres vítimas de 
violência doméstica e a escola de enfermagem”. Tudo isto para tentar 
dar resposta a um problema gravíssimo com que a equipa de Psiquia-
tria se deparou: o alcoolismo. “Mais grave ainda”, dizem as psiquiatras, 
“porque o alcoolismo não é considerado uma doença, é uma coisa aceite 
por homens, mulheres e crianças”.
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“Ao percebermos estes comportamentos, ou conseguíamos alterar as 
mentalidades, ou então seria impossível fazer qualquer coisa para tratar 
a questão do alcoolismo - e este é um trabalho muito lento. nós dese-
nhámos o caminho, fornecemos algumas pistas, mas temos a noção que 
é um trabalho que tem de ser continuado pelas pessoas de lá”, explicam 
as duas médicas. A equipa de Psiquiatria sabia que tinha de “atacar”
na promoção da Saúde Mental e procurou fazê-lo junto de várias estru-
turas, como as escolas locais e o projeto escola+: “na altura estavam
a reformar os currículos. Havia uma disciplina de educação para a Saúde e 
pensámos que seria possível trabalhar aí. demos formação aos professores 
nas áreas de saúde mental, violência de género e consumo de substâncias, 
entre as quais, claro, o álcool”. A equipa deu também formação aos enfer-
meiros que trabalham em saúde materno-infantil, para que explicassem às 
grávidas os perigos do álcool para os bebés e às adolescentes os riscos das 
gravidezes precoces: “As pessoas em São Tomé e Príncipe não têm ideia 
do mal que o alcoolismo faz, e nós temos de ter um enorme respeito pela 
cultura, pelas crenças das pessoas. O álcool é entendido numa perspetiva 
espiritual, de força (as grávidas bebem porque isso as torna mais fortes)
e nós não podemos ir diretamente contra estas crenças”. Havia psicólogos 
que não se conheciam. A equipa conseguiu reuni-los para que pudessem 
começar a trabalhar em conjunto e apoiarem-se na batalha contra o alcoo-
lismo e a violência que é preciso travar nas unidades de cuidados primários.

Mas formação não basta. como não basta dizer “não bebam!”. As 
psiquiatras sublinham a importância de oferecer alternativas a estes 
comportamentos, como a promoção da identidade nacional, do orgulho 
de ser santomense, atividades de desporto, jogos que fazem pensar
o papel das mulheres e dos homens, tudo instrumentos para aumentar 
a resiliência e a capacidade de resistir: “A psiquiatra cubana passou
a dar formação connosco, começou a usar os suportes para dar aulas
e esta continuidade e esta sustentabilidade são fundamentais para que 
o trabalho dê resultados”.

51. A colaboração das equipas de enfermagem é fundamental para o sucesso das missões de 
Psiquiatria que envolvem uma grande componente de formação. 

52. Dos dois principais problemas que as psiquiatras Dra. Teresa Maia Correia e Dra. Alexandra 
Lourenço encontraram foram o alcoolismo e a violência doméstica. 
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53. A equipa de Psiquiatria do Saúde para Todos organiza sessões de formação com enfer-
meiros, psicólogos e responsáveis dos Centros de Saúde e hospitais locais mas também com 
professores e alunos do projeto Escola+.

“é um trabalho muito desafiante”, garantem as duas psiquiatras, “cada 
vez que lá vamos percebemos mais coisas (as dificuldades, o que é impor-
tante fazer, as limitações) e isso faz-nos pensar mais. é um trabalho 
por camadas: levamos sempre ideias feitas e lá acabamos por perceber
o que é que tem sentido e o que é modificável”.

O trabalho de preparação de uma missão também é considerável.
é preciso arranjar medicamentos - “faltam sempre” - e pensar e fazer 
os conteúdos para formação, os suportes para os apresentar e distri-
buir. Porque uma vez em São Tomé e Príncipe, o tempo corre a uma 
velocidade impressionante: “é uma semana que tem de ser muito bem 
aproveitada. é um tempo muito compacto. Aproveitamos as noites para 
tentar adaptar o que levámos à realidade que encontrámos. Há sempre 
coisas que é preciso reformular”.

“Uma grande satisfação e um enorme orgulho” em fazer este trabalho
é o que sentem as duas responsáveis pela equipa de Psiquiatria: 
“O trabalho do iMVF em São Tomé e Príncipe é impressionante na 
dimensão, no que modifica a vida das pessoas, na determinação e resili-
ência. Para nós, ver os resultados do trabalho do instituto é importante, 
porque às vezes desanimamos e eles dizem-nos que é mesmo assim.
é preciso é não desistir”.

e é gratificante, “encontrar sempre pessoas com uma enorme vontade 
de fazer bem as coisas (as aulas que damos têm no mínimo oitenta 
alunos, lá os alunos de enfermagem sabem sempre das nossas aulas,
cá em Portugal nunca conseguiríamos tanta assistência), e ganhamos 
uma enorme admiração por pessoas que conseguem realizar projetos em 
situações tão adversas. em São Tomé e Príncipe encontramos pessoas 
muito ávidas de aprender, psicólogos santomenses, por exemplo”, 
explicam as psiquiatras, a quem tudo isto faz refletir: “O aspeto da 
sustentabilidade, da continuidade do trabalho pelas equipas de lá, 
faz-nos sempre pensar muito. Temos de valorizar a cultura de São Tomé 
e Príncipe, a identidade deles. Há coisas que percebemos que ficam,
há pessoas que percebemos que conseguem implementar a mudança”.
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13.
PneUMOLOGiA
“custa-nos regressar. é um trabalho muito intenso, muito enriquecedor 
do ponto de vista profissional, pessoal e humano, é sempre difícil voltar 
à rotina de cá”, as palavras são do dr. Luís carreiro, pneumologista no 
Hospital Pulido Valente, em Lisboa, que já participou em três missões 
de especialidades em São Tomé e Príncipe. experiências que gostaria de 
repetir, se tiver oportunidade: “é um trabalho muito gratificante. e muito 
diferente. Se conseguirmos implantar tudo o que transmitimos, perce-
bemos como a mensagem é eficaz. Lá é tudo mais virgem, por isso os 
resultados do nosso trabalho são mais visíveis”. O facto de ser muito 
gratificante não significa que seja mais fácil. Pelo contrário: “de África
é preciso gostar. As coisas são muito diferentes. Temos de trabalhar lá 
com a noção de que devemos integrar-nos no espírito, na cultura, trans-
mitir a nossa mensagem sem causar ruturas”.

54. A asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) são dois dos temas mais 
abordados nas formações das missões desta especialidade.
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As dificuldades maiores têm a ver com a implantação de novas técnicas: 
“Surpreenderam-me as pessoas, são super-simpáticas, não nos hosti-
lizam, mas têm alguma dificuldade em aceitar alguns tratamentos 
inovadores. Posso entendê-lo, porque isto é como chegar a casa da 
vizinha e dizer ‘agora faça isto’. é preciso persistência na matriz inicial”. 
As técnicas inalatórias foram muito difíceis de fazer aceitar: “A nível dos 
media fizemos um programa dando enfoque a esta vertente, porque esta 
terapêutica é de primeira linha, é rápida, é eficaz, e é a que se utiliza em 
primeiro lugar nos países desenvolvidos”, diz o dr. Luís carreiro, que viu 
muitas crianças com asma “que usam muitos corticóides, são miúdos 
tristes, não vão à escola, não brincam”. é preciso envolver os pais e as 
mães nestas terapêuticas, assegurar que os inaladores estão disponíveis 
e, sobretudo, garantir a continuidade dos projetos: “Se estas coisas não 
têm continuidade no curto prazo, a mensagem desaparece”.

O médico foi “aliciado” para estas missões pela mulher, pediatra no 
Hospital Amadora-Sintra, envolvida na concretização da rede de cuidados 
primários em São Tomé e Príncipe: “Acho que fiz um bom trabalho. As 
equipas das missões criam um elo interessantíssimo, que potencia o que 
temos de fazer, até em termos anímicos. O espírito que se desenvolve 
nas equipas cria sinergias para o trabalho. é muito agregador”.

O trabalho que desenvolveu em São Tomé e Príncipe teve uma forte 
componente de formação, esclarecimento, educação, e divulgação de 
medidas, “sempre com a preocupação de serem as mais consentâneas 
para o local. não vamos transportar a nossa formação anglo-saxónica 
para África, temos de perceber, dentro das condições locais, o que
é melhor para os doentes”.

na sua primeira missão a São Tomé e Príncipe, o dr. Luís carreiro esteve 
sobretudo no hospital. na última, andou por vários centros de Saúde do 
arquipélago, em iniciativas de esclarecimento e de formação, integradas 
no projeto Saúde para Todos: Luta contra as doenças não Transmissíveis, 
“projeto que já terminou, o que é uma pena. Só há eficácia se prolongarmos 
estes projetos no tempo, porque mudar hábitos é a coisa mais difícil que 
há”. enquanto espera por uma oportunidade de regressar a São Tomé
e Príncipe troca regularmente impressões com os médicos de lá, quando 
surgem situações mais complicadas. Usando a telemedicina é possível 
auxiliar no diagnóstico e apontar as terapêuticas possíveis.

O dr. Luís carreiro esteve em São Tomé e Príncipe para trabalhar 
sobretudo na área das doenças não transmissíveis (“é um país onde há 
alguma prevalência de asma brônquica e de bronquite crónica”), para dar 
formação a médicos e enfermeiros santomenses, em módulos onde foram 
abordados vários temas, com especial incidência na asma brônquica, na 
doença Pulmonar Obstrutiva crónica (bronquite e enfisema), radiografia 
torácica (“a radiologia é muito importante, mas a interpretação do RX
é difícil”), ecografia e patologia do espaço pleural (“demos formação 
sobre algumas técnicas, como a broncoscopia rígida e ensinámos a fazer 
a gasimetria arterial, colher sangue para ver o oxigénio”), mas não pôde 
escapar a alguma intervenção na área das doenças infeciosas, sobretudo 
no que diz respeito à tuberculose: “em São Tomé e Príncipe há muita,
e casos muito graves. embora esta intervenção não estivesse inserida no 
projeto original, é uma doença muito ligada à pneumologia”.
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14.
ciRURGiA GeRAL
O dr. António Freitas, cirurgião geral no Hospital de Sto. António,
no Porto, considera que o trabalho das missões de especialidade em São 
Tomé e Príncipe, traduz “o espírito de ser médico. é muito aliciante. Traba-
lhamos de sol a sol e fazêmo-lo com prazer”. e não só: “Há uma ligação, 
os portugueses, África, e isto sente-se na profissão e também no povo”.

Foi pela primeira vez a São Tomé e Príncipe há quatro anos, integrado 
na primeira equipa de cirurgia Geral: “chegámos no fim-de-semana,
o colega cirurgião de São Tomé e Príncipe, o dr. Pascoal, já tinha uma 
seleção de doentes para nós operarmos. A ideia era fazer formação, 
mas acabámos a operar. Tínhamos aqui, no Sto. António, um aluno 
santomense, que estávamos a formar com a ideia que ele depois fosse 
para São Tomé e Príncipe. A minha aspiração era formar alguém que 
depois ficasse no terreno”. Apareceram mais doentes durante a semana,
e “íamos decidindo se havia condições de segurança para os operar. nesta 
primeira missão, o dr. Pascoal não tinha bem a noção das nossas capa-
cidades e selecionou doentes com hidrocelos e patologia hernial, mas 
nós dissemos-lhe que tínhamos condições para outro tipo de cirurgias 
e começaram a aparecer tiróides, vesículas, algumas cirurgias oncoló-
gicas”. O tipo de cirurgia é decidido não só em função das condições 
que o Bloco Operatório do Hospital dr. Ayres de Menezes proporciona, 
mas também em função do seguimento que é possível fazer ao doente: 
“Adaptamos as técnicas às capacidades do país. nos casos de cancro 
da tiróide, por exemplo, não podemos fazer o mesmo que em Portugal 
porque depois não há possibilidade de o doente ser seguido com
a medicação necessária”. O cirurgião diz que em São Tomé e Príncipe 
não encontra patologias diferentes das de Portugal, o que encontra
é “pessoas diferentes, com muita tolerância, sofredores natos, com muita 
paciência”. na segunda missão, a equipa, constituída por dois cirurgiões, 
um anestesista e uma enfermeira instrumentista, levou mais uma enfer-
meira, para organizar o Bloco Operatório.

CIrUrGIa GeraL
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes
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O dr. António Freitas conhecia o trabalho do iMVF por intermédio de 
um seu colega anestesista, o dr. António Marques, com quem dirigia 
a Urgência do Sto. António, e que era amigo do dr. Paulo Freitas, da 
direção do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa. Acabaram por juntar-se 
todos durante uma formação, conversaram, e quando surgiu a oportuni-
dade, formou-se uma equipa do Hospital de Sto. António para integrar as 
missões de especialidade. 

O dr. Francisco Rocha Pires, cirurgião-geral no Amadora-Sintra, só foi 
uma vez a São Tomé e Príncipe integrado numa missão de especialidade, 
e gostaria de voltar: “Sempre me interessei por África. Fiz a tropa em 
Angola, a 1500 quilómetros de Luanda, e tive oportunidade de contactar 
com as populações e as suas necessidades, e já nessa altura procurei 
fazer qualquer coisa que os ajudasse”. O dr. Francisco Rocha Pires 
conhecia o trabalho do iMVF, mostrou interesse em colaborar com as 
missões, e em 2011 foi a São Tomé e Príncipe, com mais dois colegas: 
“Já havia missões de cirurgia de outros hospitais. em termos de trabalho, 
não nos podemos alargar muito, há muitas carências. Fiz consultas com 
o dr. Pascoal para confirmar indicações cirúrgicas - hérnias, vesículas, 
hidrocelos, coisas muito simples. Tivemos o apoio de colegas aneste-
sistas cubanas que lá estavam e eram excelentes. estava lá também
a dra. Helena Terra. Tivemos de operar uma situação de hipertiroidismo 
e correu muito bem. Houve uma vesícula que era uma situação limite,
já não havia condições de segurança e tivemos de a operar em Portugal”.

“Vamos com espírito de ajuda, mas o que imaginamos antes de ir
é sempre ultrapassado pela realidade, pelas dificuldades que vemos que 
as pessoas têm no dia-a-dia”, conclui o dr. Francisco Rocha Pires.

55. As equipas de Cirurgia Geral prestam formação em serviço, durante a atividade no bloco 
operatório, em atos cirúrgicos e apoio de anestesia. 

56. As cirurgias realizadas durante as missões dependem das condições que o bloco opera-
tório do Hospital Dr. Ayres de Menezes proporciona, mas também do acompanhamento que
é possível fazer dos doentes. 
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15.
AneSTeSiA
A primeira vez que a dra. Helena Terra, médica anestesista, aterrou em 
São Tomé e Príncipe para trabalhar, foi por sua conta e risco. Sempre 
tivera o sonho de ser voluntária, e a ocasião surgiu depois de uma cirurgia 
ortopédica que não correu bem e a obrigou a estar um ano parada. 
Quando regressou ao Hospital de Sto. António, no Porto, onde então 
trabalhava, tinha muitas férias acumuladas: “com os filhos já crescidos, 
achei que era a oportunidade de ir. Tentei juntar-me à AMi (Assistência 
Médica internacional), mas esta organização só aceita voluntários por 
três meses, e eu apenas tinha dois de férias”. 

em julho de 2009 chegou a Angolares, “uma das zonas mais pobrezinhas 
da ilha de São Tomé. conhecia uma pessoa que conhecia o presidente da 
câmara de Angolares e foi assim que estabeleci a ligação. Fui trabalhar 
para o hospital de lá, com um colega da AMi. neste hospital era tudo 
muito mais precário do que eu estava à espera. não havia nada,
e cirurgias muito menos - não havia Bloco Operatório, só havia eletri-
cidade três horas por dia, não havia combustível para o gerador, não 
havia água. era muito duro”.

A dra. Helena Terra só esteve no hospital de Angolares duas semanas.
O Ministério santomense da Saúde e Assuntos Sociais soube que havia 
lá uma médica anestesista voluntária e contactaram-na a pedir que 
fosse para o Hospital central, na cidade de São Tomé: “no Hospital 
dr. Ayres de Menezes já trabalhei como anestesista. A primeira vez 
que entrei no Bloco Operatório nem queria acreditar - lixo em cima 
dos balcões onde se punha o material supostamente esterilizado, as 
mesas com o material cirúrgico cheias de ferrugem... Zanguei-me, 
aquilo não era só uma questão de falta de dinheiro. Falei com o enfer-
meiro-chefe e no dia seguinte a sala estava completamente diferente.

aneSTeSIa
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felizmente, os meus filhos decidiram ir passar comigo a última semana 
em que eu estaria na ilha, e levaram-me os frasquinhos com formol.
Foi uma luta muito grande”.

A dra. Helena Terra regressou a Portugal e o resultado da biópsia foi 
enviado para São Tomé e Príncipe com indicação para remoção cirúrgica, 
“que nunca poderia ser feita lá, era uma cirurgia que implicava enxertos. 
ela tinha mesmo de vir”. Mas não conseguia a junta médica para decidir 
a evacuação. Poucos meses depois, cremilde ligou para a dra. Helena 
Terra a dizer-lhe que ia para Portugal para ser tratada, suportando 
as suas próprias despesas: “ela é uma lutadora, não faço ideia como 
é que arranjou dinheiro para a viagem”. cremilde chegou e a médica 
conseguiu que ela fosse operada no Hospital de Sto. António, no Porto, 
arranjou-lhe alojamento e deu-lhe o apoio que podia: “A cremilde ficou 
em Portugal, arranjou um trabalho em Lisboa que lhe deu para pagar a 
faculdade, fez um curso superior e está agora a fazer um mestrado em 

57. A especialidade de Anestesiologia atua em simultâneo com as intervenções cirúrgicas de 
diversas especialidades do Saúde para Todos. 

58. A componente humana é fundamental para ultrapassar os constrangimentos logísticos
e as condições nem sempre ideais para as atividades médicas desempenhadas. 

Foi uma experiência muito gratificante, mas estava permanentemente 
com uma sensação de frustração - a maioria das cirurgias não se faziam 
porque não havia luz, não havia água, não havia oxigénio, era uma luta 
constante, havia sempre alguma coisa que falhava. O iMVF ainda não 
estava lá com as missões de especialidades”.

Muitos casos e muitas pessoas tocaram fundo no coração da dra. Helena 
Terra. Mas a luta de cremilde, uma jovem santomense de 24 anos, ainda 
hoje a espanta e impressiona: “Pediram-me para olhar para o pé de uma 
rapariga. Tinha um tumor que já não a deixava calçar-se. nunca tinha 
visto uma tumefação daquelas. não sabia o que fazer, a não ser que 
era necessária uma biópsia. ela estava à espera de uma junta médica 
para decidir a evacuação, que nunca se realizou. Percebi que não iam 
dar solução ao problema e liguei para uma colega do Sto. António, no 
Porto, para me explicar como é que se fazia a biópsia. O problema é que 
em São Tomé não havia frascos com formol para guardar o produto - 
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direitos Humanos, em Braga. e faz ponto de honra em voltar para São 
Tomé e Príncipe, o país que não fez nada por ela, e onde deixou os dois 
filhos”.

devido ao caso de cremilde, a dra. Helena Terra manteve o contacto 
com uma anestesista que estava no Hospital central de São Tomé
e Príncipe, e que lhe pediu para ir lá dar uma ajuda. Foi esta médica 
quem lhe sugeriu que entrasse em contacto com o instituto Marquês 
de Valle Flôr, que entretanto tinha iniciado as missões de especialidade, 
mas nem todas levavam anestesista. A dra. Helena Terra assim fez,
e pouco depois estava a embarcar para São Tomé e Príncipe com
a equipa de Urologia. Ficou lá um mês e deu apoio também às equipa de 
cirurgia Geral e de Ortopedia.

“São dias muito intensos, trabalhamos das oito às oito”, diz a dra. Helena 
Terra. “Pessoalmente, recebi muito mais do que dei, sobretudo da 
primeira vez, em que pouco consegui fazer, porque não havia medicação, 
não havia nada”. A anestesista não consegue deixar de se espantar com 
a capacidade de resistência dos santomenses: “São um povo extraordi-
nário. conseguem viver com quase nada e mantêm sempre o sorriso. 
Acho que consigo ficar um bocadinho mais em paz quando vou a São 
Tomé. Por pouco que a gente faça, fazemos muito com o pouco que se 
tem”.

“São pessoas que merecem tudo o que se possa fazer por elas. ninguém 
escolhe o sítio onde nasce, não nascemos todos com os mesmos privilé-
gios”, diz a dra. Helena Terra, “merecem que lhes demos alguma coisa 
do que temos e que não fizemos nada para ter. Se eu puder dar um 
bocadinho do meu tempo... porque não?”.
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16.
AnATOMiA PATOLÓGicA
A Profª. dra. Lucília Gonçalves, médica de Anatomia Patológica no 
Hospital Amadora-Sintra, garante que de todas as vezes que vai numa 
missão de especialidade a São Tomé e Príncipe reforça a sua certeza 
de que “é possível fazer a diferença com pouco”. O trabalho que tem 
desenvolvido no arquipélago, a convite do instituto Marquês de Valle 
Flôr, mostra-lhe que “com boa vontade, consegue-se agregar as pessoas 
à nossa volta e provar que é possível fazer essa diferença. Às vezes não 
temos noção do que é possível fazer com poucos meios. e em meios 
muito pobres, com pouco se faz muito”.

Vai a São Tomé e Príncipe pelo menos uma vez por ano, para garantir 
a continuidade do trabalho no âmbito do iMVF desde que foi desafiada 
pelo dr. Paulo Freitas para promover a sua especialidade naquele 
país: “A Anatomia Patológica serve como meio complementar às ativi-
dades médicas, ajuda os médicos e cirurgiões no diagnóstico do doente
e inclui diversos exames, como por exemplo as biópsias e as citologias”.
Os doentes que precisavam de uma biópsia tinham de vir a Portugal 
fazê-la e aguardar o resultado, com tudo o que isso envolve. desde que
a Profª. dra. Lucília Gonçalves “levou” a Anatomia Patológica para
o arquipélago, “os doentes são tratados lá - ou se necessário vêm para 
Portugal - ou aguardam as missões dos nossos cirurgiões. A colheita do 
material é feita em São Tomé e Príncipe, devolvemos o material, é feito 
o diagnóstico, e os doentes são estratificados por doença. depois de uma 
cirurgia, o material também é enviado para Portugal”. 

anaToMIa paToLóGICa
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O trabalho da Profª. dra. Lucília Gonçalves em São Tomé e Príncipe não 
se limita ao Hospital central. Também os centros de Saúde do país estão 
envolvidos nas colheitas para as citologias e análises de biologia molecular, 
no âmbito de uma campanha de rastreio do cancro do colo do útero. em 
finais de 2011, a médica convidou o dr. Luís Vieira Pinto, ginecologista, 
para uma “parceria” nesta área: “Temos já uma cobertura muito razoável
da população, de tal forma que precisámos de recorrer a outra médica,
a dra. Ana Matos, do Porto, para conseguir analisar todo o material que
é enviado. Agora é possível tratar as lesões pré-cancerígenas em São Tomé 
e Príncipe em vez de esperar que o quadro se torne mais complicado”.

As idas a São Tomé e Príncipe continuam, “não porque seja necessário 
em termos de anatomopatologia, mas porque é preciso manter ativo
o aspeto formativo, tanto no que diz respeito aos profissionais de saúde, 
como no que se refere à componente pedagógica de formação ao nível das 
escolas”. explica que o iMVF “conseguiu o compromisso, com os Ministé-
rios da educação e da Saúde e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, 
de incluir nos manuais escolares um capítulo relativo à campanha sobre 
o rastreio e lesões pré-cancerígenas do colo do útero. Também é preciso 
manter a formação contínua na imprensa e na televisão, fazemos spots 
televisivos no âmbito desta campanha”.

“Há uma parceria entre o iMVF e o Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, 
para análise dos materiais enviados de São Tomé e Príncipe. Os meus 
colegas vêem esses materiais como rotina. As citologias são vistas fora 
daqui, porque fazem parte de um rastreio e chegou-se à conclusão que seria 
mais fácil fazê-lo no âmbito de uma PPP (Parceria Público-Privada), que 
envolve colegas do instituto Pedro nunes, de coimbra, que se dispuseram 
a fazer parte deste grupo de trabalho”. A Profª. dra. Lucília Gonçalves vai 
a São Tomé e Príncipe em comissão de serviço ou então usa dias de férias. 
do que não se queixa: “é importante sentir que se passou por aqui e que 
fizemos parte desta passagem”.

59. A médica de Anatomia Patológica, Lucília Gonçalves, numa das ações de formação
no âmbito da infeção por HPV e lesões do colo uterino realizadas durante as missões desta 
especialidade, conjuntamente com a área de Ginecologia-Obstetrícia.

60. A equipa de Anatomia Patológica e Ginecologia - Obstetrícia com o corpo de enfermagem 
santomense.
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17.
GinecOLOGiA
O dr. Luís Vieira Pinto, médico ginecologista, foi para São Tomé e Príncipe 
promover o rastreio do HPV e cancro do colo do útero, doença que, diz, não 
deveria existir: “O objetivo de um rastreio é diagnosticar alterações pré-
-clínicas, ou seja, que não dão queixas. O diagnóstico precoce possibilita
o tratamento dessas alterações/lesões e assim previne a progressão para 
situações mais graves. no rastreio do cancro do colo do útero pretende-
-se o diagnóstico das lesões pré-malignas, que são facilmente tratáveis, 
mesmo em São Tomé e Príncipe, evitando a progressão para cancro”. conta 
o médico que, antes deste rastreio, no que se refere ao cancro do colo 
do útero, a OMS tinha um traço sobre dois países - São Tomé e Príncipe 
era um deles: “não havia qualquer tipo de informação. Assume-se que
a situação é dramática, como acontece no resto da África subsariana”.

Aceitou o desafio que lhe foi proposto pela médica anatomopatolo-
gista Profª. dra. Lucília Gonçalves, com a noção de que sendo São Tomé
e Príncipe “um país relativamente pequeno, tudo o que se faça tem sempre 
repercussões nos indicadores de saúde - e é uma mais-valia sentirmos que 
podemos fazer qualquer coisa. Pelas suas dimensões, São Tomé e Príncipe 
é um ótimo país para avaliar o impacto dos projetos de promoção da saúde, 
e pode efetivamente melhorar-se as condições de vida das pessoas”.
e foi também com o “entusiasmo de participar em algo que pode fazer
a diferença”.

“Antes de começar, temos de saber o que existe. Fizemos uma estima-
tiva em função de uma população de 170 mil pessoas. calculámos 25 mil 
mulheres entre os 25 e os 54 anos para rastreio”, explica o dr. Luís Vieira 
Pinto, “e elaborámos um projeto para que as colheitas fossem feitas nos 
centros de Saúde. contámos também com a colaboração do centro de 
Saúde Reprodutiva da Mulher, nas consultas de saúde materno-infantil. 
O centro de Saúde Reprodutiva é coordenado pela enfermeira Bete, uma 
senhora com uma enorme capacidade de trabalho e grande dinamismo. 
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São analisadas no Laboratório Roriz e depois enviadas para coimbra para 
fazer a tipagem do HPV, ao abrigo de um acordo com uma plataforma 
empresarial associada à Universidade de coimbra, a infogene. estava 
previsto que a tipagem por biologia molecular fosse feita à totalidade 
das amostras, mas devido aos constrangimentos financeiros resultantes 
da crise, esta tipagem apenas foi feita a cerca de dez por cento. Foi uma 
pena, porque vinte por cento seria uma coisa única em África”.

com os resultados das análises, surgem as citologias alteradas:
“é preciso arranjar soluções, tratamento. O que é complicado - a gine-
cologia não funciona como as outras missões de especialidade do iMVF.
Há uma equipa de ginecologistas locais (três, mais duas médicas 
cubanas em rotação), não podemos nós chegar e dizer como é que 
devem funcionar. Somos apenas consultores”, diz o dr. Luís Vieira Pinto.
“diagnosticámos imensos cancros e lesões pré-malignas - e estas 
podem ser tratadas em São Tomé e Príncipe. Montámos lá uma sala de 
colposcopia, onde esses tratamentos podem ser efetuados: a maioria 
destes tratamentos é simples e provavelmente suficiente para evitar
a progressão da doença”.

O pior é para quem já desenvolveu cancro: “não há condições locais 
para tratamento. é terrível, porque as mulheres chegam a esperar um 
ano para serem evacuadas e a maior parte das vezes já só vêm morrer 
a Portugal”. O dr. Luís Vieira Pinto espera que este estado de coisas 
comece a melhorar: “diagnosticar casos de cancro é uma forma de 
fazer pressão para as pessoas começarem a pôr em prática as formas 
de o evitar”. O médico diz entender que num país como São Tomé
e Príncipe a saúde materno-infantil tenha prioridade sobre o cancro, 
mas insiste na necessidade de se continuar a formação para ganhar
a aposta na prevenção: “Quando lá estive, fiz duas histerectomias radicais, 
que são cirurgias de tratamento do cancro do colo do útero, mas para 
uma população tão pequena não faz sentido ter equipas médicas perma-
nentes com a diferenciação necessária para tratar este tipo de cancro.
é preciso é apostar na prevenção”. Até porque é sempre necessário 
pensar na relação custo-benefício: “no contexto local, a nossa prioridade 

Sedeámo-nos lá”.

O programa de rastreio teve início em novembro de 2011. “Foi dada 
formação específica às enfermeiras para procederem às colheitas, 
alertámos a população para o rastreio através de uma grande campanha 
nos jornais, rádio e televisão, e ainda fizemos formação nas escolas”, 
conta o médico. “O iMVF conseguiu financiamento para cinco mil amostras
e no final de 2012 tínhamos cinco mil colheitas feitas; a amostragem era 
transversal a toda a população e graças ao esforço dos profissionais locais 
conseguimos rastrear vinte por cento da população, o que é suficiente 
para uma primeira avaliação epidemiológica de uma realidade até então 
desconhecida”. Houve dificuldades, claro: “Fazer as colheitas foi o mais 
complicado. Antigamente, a colheita para o exame de Papanicolau fazia-se 
numa lâmina, o que trazia muitos problemas. Lá conseguimos que fossem 
feitas em meio líquido, o que permite que não necessitem de cuidados 
especiais até chegarem a Lisboa, onde são analisadas - a alma disto
é a Profª. dra. Lucília Gonçalves. 

61. A mortalidade por cancro do colo do útero pode ser reduzida se os casos forem detetados 
e tratados atempadamente, pelo que o rastreio realizado pela equipa de Anatomia Patológica 
e Ginecologia é fundamental para mudar os indicadores de saúde de São Tomé e Príncipe. 
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A missão de Ginecologia abriu os cursos de formação às enfermeiras 
dos centros de Saúde e aos técnicos de Anatomia Patológica, “algumas 
enfermeiras, super-motivadas, entenderam rapidamente conceitos dos 
quais muitos ginecologistas não têm às vezes noção”. e seria importante 
continuar a formação e a divulgação nas escolas: “Um povo instruído
é um povo que promove a sua saúde”, sublinha o dr. Luís Vieira Pinto.

Semôa Sacramento Almeida do Espírito Santo, 54 anos, 
Água Izé

«Eu tinha um carcinoma invasivo», conta Semôa Espírito Santo, «fiz mastec-

tomia, quimioterapia, radioterapia e fisioterapia». Semôa fez o segundo 

tratamento entre julho de 2011 e janeiro de 2012, foi operada em março

de 2012 e fez radioterapia entre abril e junho desse ano. Ainda faz

medicação e continua sob vigilância. «Agora estou-me sentindo normal.

Se não tivesse podido ser operada, talvez já pertencesse à história, porque

está comprovado que esta doença é mesmo fatal. Voltei para São Tomé, 

mas tenho de ir a Portugal de vez em quando, e há sempre dificuldade 

com o visto de saída».

não são tanto as mulheres que têm cancro, pois infelizmente os recursos 
para as tratar são inexistentes e continuarão a ter de ser evacuadas, mas 
sim todas as mulheres que podemos evitar que venham a ter cancro,
e essas, sim, podem ser tratadas em São Tomé e Príncipe”.

Para introduzir no país as vacinas com que a doença é prevenida nas 
mulheres jovens dos países desenvolvidos seria aconselhável conhecer 
melhor a realidade à qual este tipo de prevenção se dirige, já que as 
amostras estudadas até ao momento no arquipélago não são em quanti-
dade suficiente para determinar se os vírus que incluem são os que têm 
prevalência em São Tomé e Príncipe - corre-se o risco de se investir numa 
vacinação que pode não ser a mais adequada à população em causa, 
desviando recursos que se podem aplicar em rastreios que permitem 
salvar milhares de vidas.

62. Sempre que possível, e para evitar a evacuação das doentes, as missões desta especiali-
dade recorrem à cirurgia para tratar lesões detetadas durante o rastreio. 
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18.
MEDICINA TROPICAL
Nem só de médicos e enfermeiros vivem as missões do IMVF. A Professora 
Doutora Sónia Lima, bióloga, doutorada em Ciências Biomédicas e investi-
gadora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade 
Nova de Lisboa, coordena um trabalho entre São Tomé e Príncipe e Lisboa 
que, sem ser assistencial, acaba por ter uma grande componente de diag-
nóstico e tratamento.

O trabalho da equipa da Profª. Dra. Sónia Lima é de investigação aplicada, 
com o qual tenta “obter evidências que possam contribuir para melhorar
as intervenções e as políticas a aplicar”. Neste caso específico, sobre as 
medidas mais eficazes para a desparasitação das crianças em idade pré-
-escolar. Uma investigação que já chamou a atenção da UNICEF (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância) em São Tomé e Príncipe, e que se 
prepara para propor uma revisão da abordagem do controlo de parasitas 
em crianças em idade pré-escolar. Um trabalho que, na opinião da Profª. 
Dra. Sónia Lima, é um exemplo de cooperação: uma Universidade, uma 
ONG, as autoridades locais de Saúde e de Educação.

A OMS recomenda a desparasitação regular das crianças nas zonas 
endémicas com elevada prevalência de parasitas intestinais, uma a duas 
vezes por ano, dependendo da prevalência das infeções. A intervenção visa 
diminuir a quantidade de parasitas nas crianças, e a OMS recomenda que
a desparasitação seja feita a partir dos 12 meses. É a população pré-escolar 
(2/5 anos) que interessa especialmente à equipa da Profª. Dra. Sónia Lima. 
As recomendações da OMS referem-se especialmente aos helmintas 
(vermes) intestinais (“as famosas lombrigas”). Ao trabalho desta equipa 
interessa também um parasita intestinal unicelular/protozoário chamado 
Giardia: “Desenhámos um protocolo para estudar as infeções por todos os 
parasitas intestinais nesta idade. O primeiro artigo que estamos a redigir 
chama a atenção para a infeção por protozoários intestinais nas crianças 

MEDICINA TROPICAL
Médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

Professor Doutor Jorge Atouguia

Investigadora Doutora Cláudia Istrate

Investigadora Doutora Sónia Centeno Lima 

Dra. Fabrícia Coelho 

Dra. Filipa Ferreira 

Dra. Marisol Garzón

Dr. Rúben Rodrigues 

Dra. Teresa Batista Fernandes

Enfermeira Carina Silva 

Enfermeira Dinamene Oliveira

6
missões
desde
2011

1236
crianças

3094
exames

2381
avaliações

nutricionais

2
apresentações
do estudo
em congressos

“Dados referentes ao projeto de avaliação da eficácia das campanhas de desparasitação em crianças

em idade pré-escolar de São Tomé e Príncipe”
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em São Tomé e Príncipe. No segundo, falamos sobre a necessidade de ir 
além das recomendações de desparasitação da OMS, de modo a incluir 
na equação as infeções por protozoários em países com as caracterís-
ticas epidemiológicas de São Tomé e Príncipe”.

Para uma investigação deste género, “é precisa uma organização militar.
Eu coordeno, e toda a equipa, na qual me incluo, executa. Há dois enfer-
meiros em São Tomé e Príncipe que fazem todo o trabalho de preparação 
(vão aos jardins de infância, explicam às mães o que é preciso fazer,
e certificam-se de que o tratamento é feito), mais seis técnicos de labo-
ratório também em São Tomé e Príncipe, e mais duas ou três pessoas 
que vão de Portugal - enfermeiras, biólogos. A equipa conta ainda com 
vários médicos. É no mínimo um mês de preparação. E depois, em Lisboa, 
é preciso rever todos os resultados”, explica a Profª. Dra. Sónia Lima. 
A logística também é complexa. Para analisar as fezes de quinhentas 
crianças antes e depois do tratamento são necessários mais de mil 
contentores de fezes etiquetados, mais outros tantos milhares de tubos, 
pipetas, etc., etc. - e tudo isto tem de ser transportado para e de São 
Tomé e Príncipe.

A Profª. Dra. Sónia Lima ouviu falar no Instituto Marquês de Valle Flôr 
através de um amigo que trabalha no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, 
e achou que havia potencial para fazer um trabalho conjunto. Reuniu-se 
com os responsáveis do Instituto em finais de 2010, e a sua equipa começou
a trabalhar em São Tomé e Príncipe - a investigação é cofinanciada pelo 
IMVF (recursos materiais, logísticos, deslocações), e pelo IHMT (recursos 
humanos): “É um projeto de colaboração, uma parceria que corre muito 
bem e que já está a dar frutos. Uma das nossas alunas aqui do Instituto 
está em São Tomé e Príncipe a fazer doutoramento em Medicina Tropical 
(avaliar a correlação entre infeção por protozoários intestinais, o estado 
nutricional, o neurodesenvolvimento e a permeabilidade intestinal em 
crianças dos 0 aos 24 meses), orientada pelo Professor Doutor Jorge 
Atouguia e por mim. Já apresentámos resultados em dois congressos, 
temos uma base para continuar”. 

63. A equipa liderada por biólogos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa conta, 
no terreno, com enfermeiros e técnicos de laboratório santomenses.

64. A investigação científica em domínios como o da rotavirose, parasitoses e protozoários 
em São Tomé e Príncipe representa uma nova dimensão do trabalho do Saúde para Todos.
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dr. António Andrade e Silva – Medicina 

dentária

dr. João Laranjeira – Medicina dentária 

dra. Marina do carmo – Medicina dentária 

enfermeira Anisabel Soares 

enfermeira cristina Alves Amador 

enfermeira Maria Margarida Gil

enfermeira Paula Serra

enfermeira carmen Alvarez Vilas – cirurgia 

Plástica e Reconstrutiva 

dr. carlos coreia – cirurgia Plástica

e Reconstrutiva 

dra. Paz Alonso Pérez – cirurgia Plástica

e Reconstrutiva

dr. Martín Ulloa – cirurgia Plástica

e Reconstrutiva

dr. Rafael callejo Rodriguez – cirurgia 

Plástica e Reconstrutiva

dra. Agueda Santos Perón – Traumatologia 

dra. Arancha Hernández Sánchez – Trauma-

tologia

dra. Beatriz Ríos García – Traumatologia

dr. Luís García Lomas-Pico – Traumatologia

enfermeira cristina Alvarez  Bautista – Trau-

matologia

enfermeira Andrea Osorio Gozalo – Trauma-

tologia

engº. daniel dinis – engenharia eletrotécnica

engº. Feliciano dinis – engenharia eletrotéc-

nica

engº. João Paulo Portela – engenharia 

eletrotécnica

outros médicos, enfermeiros
e profissionais de saúde intervenientes

Para a Profª. dra. Sónia Lima, tem estado a ser “uma experiência muito 
positiva. As equipas de São Tomé e Príncipe e do iMVF são fantásticas, 
assim como todos os colegas do iHMT que têm participado, bem como 
uma colega bióloga do Hospital egas Moniz. não são precisos recursos 
estratosféricos para fazer coisas interessantes e com impacto na saúde 
das populações”. 

como investigadora do instituto de Higiene e Medicina Tropical, a Profª. dra. 
Sónia Lima já tinha trabalhado noutros países de África. este tipo de expe-
riências, diz, “faz-nos ter uma perspetiva enriquecedora, faz-nos pensar 
como é que no mesmo planeta há vidas tão diferentes, parece que é um 
planeta com muitos outros planetas paralelos. Mas sou uma otimista, acho 
que é sempre possível melhorar”. considera São Tomé e Príncipe “um 
país lindíssimo, com uma população encantadora”. e diz que com o seu 
trabalho não pode deixar de sentir “uma certa dualidade, porque podemos 
fazer alguma coisa especificamente por aqueles meninos que entram no 
grupo de estudo, mas ficamos com uma sensação de impotência por tanto 
que fica por fazer”.

65. O estudo realizado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical em 2011 revelou 
melhorias no estado nutricional das crianças saotomenses, face aos anos anteriores. 
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19.
nOS BASTidOReS
dAS MiSSõeS
Para a missão dos médicos decorrer com eficácia e responder aos impre-
vistos, há todo um trabalho menos visível constantemente desenvolvido 
nos “bastidores”, em Lisboa e em São Tomé e Príncipe, quer seja na 
preparação, quer no terreno. Um trabalho que todos os que participam 
nas missões reconhecem como imprescindível para o sucesso do que 
fazem.

O instituto Marquês de Valle Flôr tem um verdadeiro “quartel-general” 
na cidade de São Tomé: serviços administrativos, frota automóvel, 
comunicações, armazém, farmácia... e os funcionários do instituto,
o verdadeiro motor da ação e da intervenção do iMVF no arquipélago. 
Também em Lisboa, na sede do instituto, são os funcionários que fazem 
bater o “coração” de uma máquina que consegue manter uma ponte 
permanentemente em movimento entre dois continentes. é este capital 
humano em São Tomé e Príncipe e em Portugal que assegura o sucesso 
de projetos como o Saúde para Todos.

no Hospital dr. Ayres de Menezes

A eficácia do instituto Marquês de Valle Flôr em São Tomé e Príncipe 
depende em boa medida do apoio dado por intervenientes da área da 
Saúde do país. Responsáveis, médicos e técnicos no Hospital dr. Ayres 
de Menezes, o Hospital central do país, são pilares da ação do instituto
e é graças ao seu empenho que se consegue dar continuidade ao trabalho 
das missões e ultrapassar imprevistos.

66. Nos corredores do Hospital Dr. Ayres de Menezes, na cidade de São Tomé. 

67. O investimento nos cuidados médico-infantis é uma das maiores apostas do Saúde para 
Todos na vertente de cuidados primários. 
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Patológica, cujas missões “ensinaram a preparar as peças para enviar para 
Portugal, o que tem sido uma grande ajuda para detetar patologias do foro 
oncológico e aplicar os tratamentos específicos”.

O dr. José Luís ceita deposita agora as suas esperanças no Projeto
de Requalificação e desenvolvimento do Hospital dr. Ayres de Menezes, 
em parceria com o iMVF, que consiste em intervenções com vista
a melhorar o funcionamento de alguns serviços, entre os quais a imagio-
logia, o Laboratório, o Banco de Sangue, a Maternidade, a Urgência,
a Pediatria e a Medicina Geral. e diz esperar que São Tomé e Príncipe
e o iMVF “continuem de mãos dadas, a bem da humanidade”. A dra. 
Feliciana Sousa Pontes, médica pediatra e diretora clínica do Hospital
dr. Ayres de Menezes (num primeiro momento entre 2007 e 2011 e depois 
de novo a partir de março de 2013) afirma com toda a clareza que o iMVF 
“faz a diferença na vida dos santomenses”. destaca a inovação tecnoló-
gica introduzida pelo instituto no Hospital central, “que muitos países 
gostariam de ter”, mas não esconde que, enquanto diretora clínica, o que 
“mexeu” consigo foram as missões de especialidades.

O dr. José Luís ceita, médico de Saúde Pública e diretor-Geral do Hospital
dr. Ayres de Menezes (numa primeira fase entre 2007 e 2012, e depois 
de novo em 2013) não tem dúvidas em afirmar que o instituto Marquês 
de Valle Flôr “é uma mais-valia para o país”. destaca a introdução da 
telemedicina, “que conduziu à redução do número de evacuações sani-
tárias para Portugal e revolucionou a prestação de serviços técnicos no 
hospital”, e refere a Medigraf, a nova plataforma inaugurada em junho 
de 2013, que “permite procedimentos diferenciados, ajuda ao diagnós-
tico e à decisão de evacuar ou não um doente”. Para o diretor-Geral, esta 
plataforma representa “um grande salto qualitativo. Passámos a ter uma 
maior atualização e uma prestação de cuidados mais diversificada. é uma 
revolução científica a nível da medicina que estamos a ter no Hospital 
dr. Ayres de Menezes. é uma coisa esplêndida a sublinhar”. Além disto, 
com a nova plataforma “podemos envolver mais os profissionais de São 
Tomé e Príncipe”. O dr. José Luís ceita diz que os santomenses podem 
afirmar, “com muito orgulho”, serem “os primeiros em África a ter uma 
plataforma destas - graças, claro, também ao apoio do iMVF”. Outro salto, 
há muito desejado, foi a aquisição do mamógrafo para o Hospital central: 
“com muita alegria, as mulheres de São Tomé e Príncipe passaram a ter 
o serviço de mamografia. Um grande obrigado ao governo santomense 
que, com o apoio do iMVF, comprou o mamógrafo. com isto evitaremos
a ida das mães a Portugal fazer mamografias, poupamos em dinheiro
e em sofrimento das pessoas”.

O diretor-Geral do Hospital central de São Tomé e Príncipe elogia o trabalho 
do instituto, “como parceiro de desenvolvimento”, nas respostas às neces-
sidades de saúde da população do arquipélago: “estamos a crescer em 
performance tecnológica, em know how dos nossos quadros, e isso contribui 
para a melhoria das condições gerais de vida”. considera o projeto Saúde 
para Todos “um grande passo”, desde que começou, há 25 anos, e sublinha 
o facto de o projeto neste momento “assegurar a cobertura sanitária a nível 
nacional, a vinda das missões de especialidades e o rastreio e investigação 
ligados ao cancro do colo do útero e aos parasitas intestinais”. Muito impor-
tante, para o dr. José Luís ceita, é “a vertente de formação incluída no 
trabalho de todas as missões, não só no hospital como nas delegações de 
saúde dos vários distritos do país” e, neste aspeto, realça a área da Anatomia 

68. Os responsáveis pelo projeto Saúde para Todos em reunião com a administração do 
Hospital Dr. Ayres de Menezes. 
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O dr. Hélder costa ainda está emocionado com a inaguração da nova 
versão da Medigraf, que considera “um momento histórico”. como médico 
do Hospital central tem a perfeita noção da mais-valia que a nova plata-
forma representa. Já a telemedicina lhe tem sido de grande utilidade: 
“Tive vários doentes cujos diagnósticos me suscitavam dúvidas, e foi 
possível esclarecê-las recorrendo à telemedicina e decidir em conjunto 
com os médicos em Portugal quais as terapêuticas mais adequadas a cada 
caso. Agora, com a nova plataforma, será possível fazer mais e melhor”.

Foi no Hospital dr Ayres de Menezes que o dr. Hélder costa conheceu
a médica imagiologista dra. celeste Alves, no início das suas missões, que 
acabou por sugerir ao dr. Hélder costa um estágio em ecografia Geral 
no Hospital Amadora-Sintra, em Portugal. O dr. Hélder costa esteve três 
meses em formação em Lisboa, e esta é uma componente do projeto
a que dá muito valor: “O Saúde para Todos mudou muito a vida das pessoas. 
Mudou as nossas práticas clínicas, os meios de diagnóstico. isto é impor-
tantíssimo”. Para o dr. Hélder costa, “não há palavras que caracterizem
a ação do iMVF em São Tomé e Príncipe. Só esperamos que o Valle Flôr 
não fuja de nós”.

A técnica de imagem elena Freire, responsável pelo serviço de Teleme-
dicina no Hospital dr. Ayres de Menezes, viveu em Lisboa 14 anos, onde 
fez formação em Radiologia. em Portugal estava desempregada, e o iMVF 
sugeriu-lhe que regressasse a São Tomé e Príncipe, o seu país, onde poderia 
trabalhar na sua área de formação: “O Saúde para Todos é um projeto muito 
valioso aqui no país, tem resolvido muitos problemas de saúde dos nossos 
compatriotas e ajudado a diminuir o número de evacuações, sempre uma 
questão dramática. este projeto tem mudado muito a vida das pessoas”.

“Quando se fala em Valle Flôr, pensa-se logo nos médicos que cá vêm”, diz
elena Freire, que confessa ter “apanhado um enorme susto quando se 
falou em acabar com o projeto”. diz-se “muito agradecida ao projeto. 
desde que há aqui mamografia, sinto-me mais útil, já posso trabalhar na 
área em que me formei”.

“Mexeu muito comigo saber que as pessoas podem ver os seus problemas 
de saúde resolvidos sem saír de São Tomé e Príncipe. A evacuação dos 
doentes é um grande drama, e era um fardo que caía em cima de mim, 
saber que muitas vezes os doentes morriam porque não conseguiam
a evacuação a tempo, ou nem sequer a conseguiam...”, diz a dra. Feliciana 
Sousa Pontes. Outra questão que garante ter “mexido” consigo foi o facto 
de as missões de Otorrinolaringologia terem detetado a grande quanti-
dade de surdos que existe em São Tomé e Príncipe e de isso ter levado 
à introdução da Língua Gestual no arquipélago, o que poderá permitir
a inclusão dos surdos na vida social. e sobretudo, sublinha, “o facto de 
a Língua Gestual estar a ser pensada para ser santomense. isto é muito 
importante”.

“Se São Tomé e Príncipe não tivesse Saúde para Todos, como é que nós 
vivíamos?”, interroga-se o dr. Hélder costa, médico de clínica Geral no 
Hospital dr. Ayres de Menezes: “este projeto é um dos suportes do nosso 
sistema de saúde, com a rede de cuidados primários, as especialidades,
a telemedicina”.

69. Inauguração da segunda geração da plataforma de telemedicina Medigraf.
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72. Simplício Nunes Augusto foi um dos homenageados aquando da atribuição do estatuto de 
utilidade pública ao IMVF, pelo governo santomense, em 2013. 

71. Uma das carrinhas do projeto Saúde para Todos que percorre diariamente vários quilóme-
tros para suprir as necessidades logísticas do projeto. 

no iMVF em São Tomé e Príncipe

Simplício nunes Augusto é o funcionário mais antigo do instituto no arqui-
pélago e o responsável pela organização a partir das instalações do iMVF 
na capital de São Tomé e Príncipe. Logística, contabilidade, gestão, nada 
se passa sem passar por Simplício nunes Augusto. “Quando as missões 
estão em São Tomé e Príncipe é tudo muito mais acelerado”, diz Simplício 
Augusto. As suas funções como assistente da administração incluem os 
projetos de Saúde, educação e especialidades: “chego, organizo o serviço 
para a deslocação de pessoal para os diferentes distritos, faço a gestão 
de medicamentos e de materiais cirúrgicos, coordeno tudo o que houver 
para coordenar”.

70. Profissionais de saúde e doentes debatem-se diariamante com a escassez de água, de abas-
tecimentos básicos e de medicamentos no Hospital Dr. Ayres de Menezes.
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Gastão Viegas trabalha há cinco anos com o instituto Marquês de Valle Flôr. 
era técnico de reparação de estradas, mas a empresa para a qual trabalhava 
fechou, e Gastão resolveu pedir emprego ao iMVF: “Queria trabalho como 
motorista, mas não havia vaga e fiquei como segurança. Um dia chegou
a enfermeira cristina, cheia de dinamismo, e comecei a trabalhar em parceria 
com ela. Passei a ter uma vida nova, a saber lidar com armazenagem de 
produtos, etiquetas, códigos de barras, gestão de stocks. Tive formação em 
informática e quando a enfermeira cristina se foi embora fiquei responsável 
pela manutenção do armazém”.

Também há profissionais de saúde em missão nos “bastidores” do iMVF.
cristina Alves, enfermeira de cuidados intensivos no Hospital curry cabral 
em Lisboa, aceitou sem hesitar a proposta do instituto para ir um mês para 
São Tomé e Príncipe organizar a gestão dos armazéns de material clínico 
e medicamentos, cuja desorganização causava grandes perturbações nas 
atividades do projeto Saúde para Todos. Uma experiência que a marcou de 
tal forma, que aceitou, novamente sem hesitar, a proposta do iMVF para 
ficar um ano na Guiné-Bissau, na área dos cuidados materno-infantis.

“Quando terminei o curso de enfermagem, há 21 anos, pensei logo em fazer 
parte de uma organização que me levasse para África trabalhar, tinha muita 
vontade de contactar com outras culturas, países em desenvolvimento,
e achava que neste continente iria encontrar tudo isso”, conta a enfermeira 
cristina Alves. “Mas o facto de ser muito jovem e inexperiente inibiu-me. 
no entanto, a vida ouve-nos, e quando menos esperamos, estamos à frente 
de um sonho antigo. Há dois anos e meio, por múltiplas coincidências, 
encontrei o dr. Paulo Freitas, responsável do iMVF. Quando lhe disse que 
gostava de fazer uma missão em São Tomé e Príncipe perguntou-me o que 
tinha para oferecer uma enfermeira de cuidados intensivos a um país pobre 
e com poucos recursos. Respondi que possivelmente pouco, que talvez eles 
tivessem mais para me dar. Penso que gostou da resposta e então desa-
fiou-me: eu oferecia as minhas férias e ele enviava-me para o arquipélago 
durante um mês. Havia problemas com a gestão dos armazéns de material 
clínico e medicamentos, e isso causava transtorno, pretendia que eu os 
organizasse”.

Simplício, como é conhecido, tem formação em contabilidade e informá-
tica. Trabalhava no Hospital Monte café como assistente administrativo 
e foi lá que há 25 anos conheceu o dr. Ahmed Zaky: “Fui acompanhando 
o crescimento do instituto em São Tomé e Príncipe. deixei o Hospital 
Monte café e fui trabalhar para outras empresas, mas colaborei sempre 
com o iMVF em part time. Mais tarde, tive de fazer uma opção, porque
o trabalho era muito”. Optou pelo instituto e está contente por o ter 
feito: “A minha vida mudou para melhor”.

A única farmácia de São Tomé e Príncipe onde é possível encontrar
o que se precisa é a que é gerida pelo iMVF. A técnica Gracinda Bravo
é a responsável por esta farmácia, a que se juntam dois armazéns de 
medicamentos e ainda um armazém de materiais: “daqui abastecemos 
São Tomé e Príncipe inteiro, incluíndo o Hospital central. Armazenamos 
tudo o que as missões precisam, medicamentos e consumíveis. cada 
missão que chega vem aqui buscar o que precisa, e no final devolve-nos 
o que não usou”.

Gracinda Bravo colabora com o iMVF há 25 anos, desde os tempos do 
Hospital Monte café: “Formei-me em Angola e os técnicos formados lá 
fora eram colocados nos hospitais com mais trabalho. O iMVF estava 
na altura no Monte café e pôs-me logo a trabalhar no projeto. Quando
o contrato com o hospital acabou, os outros colegas distribuíram-se por 
vários sítios, mas o instituto foi buscar-me para abrir esta farmácia. 
Pertenço ao estado, mas estou requisitada”. duas tardes por semana, 
a técnica de farmácia trabalha num centro de Saúde, “é a minha parte 
para o estado”. diz que sempre gostou de trabalhar com medicamentos 
e está contente por ter este emprego: “eu adoro trabalhar!”.

Quem sabe onde se encontra tudo no armazém do iMVF em São Tomé 
e Príncipe é Gastão Viegas, responsável pela gestão de stocks. Função 
que o enche de orgulho e de prazer: “Gosto muito deste trabalho. Gosto 
de tudo o que faço aqui, gosto de ter a minha vida aqui. Passei a ter 
conhecimentos que nunca imaginaria. Além disso, é um trabalho muito 
importante e as pessoas dão-me importância”.
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“A experiência em São Tomé e Príncipe fez-me questionar a mim mesma, 
os caminhos que escolho, o ser humano que sou e quero ser, fez-me sentir 
mais perto das outras pessoas, devolveu-me o riso e parte da alegria, 
porque se há coisa que me dá prazer é ver outro ser humano melhorar a sua 
vida porque se dispôs a fazê-lo e porque de alguma forma também estou 
implicada nisso. A mim, pessoalmente, a experiência em São Tomé e Príncipe 
deu-me crescimento, uma consciência maior da humanidade que somos, 
vontade de me doar, humildade perante os outros e perante aquilo que não 
posso mudar”, diz a enfermeira cristina Alves, que se despediu do hospital 
onde trabalhava em Lisboa para integrar o projeto do iMVF na Guiné-Bissau 
em saúde materno-infantil: “embora não seja a minha área de ação (o que 
me obriga a estudar mais e a estar mais atenta ainda), era o desafio que 
esperava. Por aqui se pode avaliar o quanto este tipo de trabalho mexe 
connosco, quer pessoal quer profissionalmente. Quando estamos num país 
muito pobre como a Guiné-Bissau, que tem uma natureza exuberante e uma 
pobreza material extrema, com serviços de saúde em que não há o mínimo, 
em que as pessoas pagam tudo, desde a consulta ao material necessário
e medicamentos, em que se morre porque não há uma unidade de sangue 
ou porque uma mulher nunca fez consulta pré-natal e nunca soube que 
a sua vida e a do bebé estavam em perigo porque é hipertensa, ou um 
menino tem dores abdominais porque tem fome e não gastrite, em que
a vida humana tem um valor diferente daquele que nos habituamos a crer, 
quando estamos dentro desta realidade, relativizamos tudo!”

cirurgião ortopédico, o dr. António Lima faz parte integrante do projeto 
desde a década de 90 do século passado, quando começou a colaborar com 
o iMVF ainda no Hospital Monte café: “O instituto tem feito um trabalho 
exemplar em São Tomé e Príncipe - sou suspeito, ao dizer isto, mas
é verdade - não só ao nível dos cuidados primários, mas também ao nível 
das especialidades, com as missões e a telemedicina, ações com as quais 
tem ajudado a formar os nossos quadros e a diminuir as evacuações para 
Portugal - um drama para as pessoas e um grande peso no orçamento, 
quer de Portugal, quer de São Tomé e Príncipe (Portugal compromete-
-se a receber duzentos pacientes anualmente. com a vinda das missões, 
esse número tem-se reduzido). O estado santomense não consegue dar

Só quando chegou a São Tomé e Príncipe é que a enfermeira cristina 
Alves entendeu a dimensão do problema: havia toneladas de material 
que chegava e ficava amontoado em caixotes. “iniciei um trabalho de 
organização, introduzindo a etiquetagem (que tinha aprendido nos escri-
tórios do iMVF em Lisboa), organização de armazéns, definição de stocks.
Tinham-me dito que em São Tomé e Príncipe era tudo ‘leve-leve’ e que 
ninguém ia querer trabalhar, mas todos os funcionários colaboraram. de 
entre esse grupo que trabalhou lado a lado comigo uma pessoa demons-
trou interesse em aprender mais, fez um curso de informática, e hoje
é responsável pela manutenção dos armazéns dependendo do respon-
sável financeiro do iMVF em São Tomé e Príncipe. A sua vida mudou para 
melhor e ele valorizou-se, e nunca mais houve problemas de rutura de 
stocks. O apoio incondicional do dr. Paulo e do dr. Ahmed contribuíram 
muito para o sucesso desta missão. Regressei três meses depois para 
auditar, e constatei com muita satisfação que tudo funcionava em pleno
e que já estavam a rever níveis de stocks”. 

73. Mensalmente chegam materiais para as missões, e não só, que é necessário organizar 
e gerir. 



175174

O iMVF, diz o dr. António Lima, “mudou consideravelmente a vida das 
pessoas em São Tomé e Príncipe. é um parceiro que trouxe mais-valias 
ao nível da Saúde, da educação e da Agricultura - nesta última área tem 
um projeto ao nível da Higiene e da Segurança Alimentar, interveio na 
produção e transformação com a montagem de uma fábrica de moagem 
de mandioca”.

Outro momento marcante para o dr. António Lima foi o instituto ter 
sido considerado uma entidade de utilidade pública em Portugal e em 
São Tomé e Príncipe, e de ter sido alvo de homenagens nos dois países. 
O maior desejo do médico é que os cuidados de saúde no arquipélago 
melhorem e que “o país possa apropriar-se adequadamente dos esforços 
que cá são feitos. Os projetos de cooperação tendem geralmente
a acabar-se, porque os santomenses não conseguem apropriar-se devi-
damente desses projetos para rentabilizar recursos, formar quadros
e manter os projetos em funcionamento”.

no iMVF em Lisboa

ilda Teles auxilia o dr. Ahmed Zaky, coordenador do Saúde para Todos,
na gestão financeira do projeto. está há vinte anos no instituto Marquês 
de Valle Flôr, em Lisboa, e garante que não há um dia igual ao outro: 
“este não é um trabalho onde as horas custem a passar. nunca há tempo 
para nos aborrecermos, não há dia nenhum em que não haja um impre-
visto”. 

Licenciada em Sociologia, chegou ao iMVF em 1994 (“era só eu, o dr. Ahmed
e outra senhora, a Maria Fernanda Fonte, que já cá não está”) para uma 
entrevista, por sugestão de uma vizinha que conhecia o instituto: “Sabia 
que era um trabalho na área da cooperação, mas naquela altura não 
tinha a menor noção de quais eram as necessidades reais de uma OnG. 
comecei a trabalhar cá, vieram outros colegas, e acabei por ficar com
a gestão dos projetos”.

satisfação às necessidades da população. noventa por cento do orçamento 
da Saúde vem de financiamento externo, e o instituto é um parceiro impres-
cindível”.

“Marcou-me muito o esforço que o iMVF fez na altura, em 1994, em que 
fechou o Hospital Monte café e o governo de então entendeu por bem não 
dar continuidade ao projeto. O instituto não desistiu e fez tudo para que
o projeto pudesse continuar. esse governo foi muito contestado, acabou 
por caír, e com novas eleições e novo governo, o projeto foi renovado, em 
1995, embora noutros moldes. O Monte café estava virado para a medicina 
curativa, o Saúde para Todos apostou muito na medicina preventiva”, conta 
o dr. António Lima, que foi (e é) coordenador do projeto em São Tomé
e Príncipe na área preventiva (água, saneamento básico, vacinas, planea-
mento familiar, saúde da mãe e da criança - saúde reprodutiva) e ainda 
“dá atenção” às escolas primárias e jardins infantis (desparasitagem): 
“começámos com dois distritos, passámos a cinco e depois a sete, mais
o Príncipe, que é uma região autónoma”.

74. Projeto “Água Pura - Vida Sã” (outubro 2006-dezembro 2007) que apostou na melhoria de 
serviços de abastecimento de água e saneamento básico, fundamentais para a melhoria das 
condições de vida e saúde da população.
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logística médica é complicado. Ortopedia e Oftalmologia, por exemplo, 
requerem materiais completamente diferentes”. e ajuda ilda Teles na 
área da gestão financeira dos projetos, na documentação na sede e no 
terreno, relatórios financeiros, preparação de auditorias.

A colaboradora do Gabinete de Gestão de Projetos trabalha no iMVF 
desde fevereiro de 2009. Licenciou-se em Relações internacionais
e ciência Política. no último ano tinha muito tempo livre: “O meu tio, que 
é médico, tinha acabado de vir de uma missão e falou-me do instituto.
eu nunca tinha ouvido falar do iMVF, mas fui pesquisar ao site, resolvi ligar 
a marcar uma entrevista, propus-me para estágio. Tive uma reunião com 
o dr. Ahmed, disse-lhe que gostava de aprender e que tinha disponibili-
dade. estou cá até hoje.” começou pelo protocolo financeiro: “não tinha 
nada a ver com o meu curso, mas era o que fazia falta, onde era preciso 
o apoio. Vinha trabalhar mais ou menos em part time, pagavam-me
o passe e o subsídio de almoço. em novembro propuseram-me estágio 
profissional e entretanto acabei o curso”.

75. Maria Leão e Ilda Teles

Resume rapidamente o trabalho que lhe ocupa os dias: “nós temos um 
orçamento, estabelecido entre o instituto camões e o Ministério da Saúde 
e Assuntos Sociais em São Tomé e Príncipe. esse orçamento é gerido 
de forma a suportar todas as despesas do projeto e a responder a todas 
as necessidades que o projeto tem (equipamento, recursos humanos, 
médicos, viagens - a Oftalmologia, por exemplo, precisa de imenso equi-
pamento). O meu trabalho é gerir as verbas do projeto”.

Um trabalho que a faz sentir-se realizada profissionalmente. e pessoal-
mente também: “é muito enriquecedor. Acompanho os projetos desde 
o início, mas isto nunca tem fim. Mesmo que o projeto acabe, a História 
não acaba. é bom trabalharmos em qualquer coisa que nos enriquece 
e que nos faz sentir que estamos a fazer qualquer coisa de valor para 
outros”. Já esteve na Guiné-Bissau, no âmbito de um dos projetos do 
iMVF: “Foi muito diferente do que eu estava à espera. Quem vai daqui 
não tem noção da vivência lá, do que é trabalhar com as pessoas local-
mente - as necessidades, as carências, as diferenças culturais que às 
vezes nos chocam. Aprendi muito”.

Maria Leão é bem conhecida de todos os que participam nas missões.
é quem faz a ponte entre os profissionais que vão para fora e a logística 
das viagens (vistos, bilhetes de avião, profilaxia da malária): “Basta 
uma data mal dada, um comprimido a menos, e é logo o caos. Seria 
de esperar que os médicos fossem pessoas atentas ao pormenor, mas 
regra geral são muito distraídos no que diz respeito a passaportes, 
prazos de validade...”. e é também responsabilidade sua a organização 
das viagens: “Ver qual é a melhor data para as equipas do iMVF se deslo-
carem, porque em São Tomé e Príncipe só há um Bloco Operatório, tratar 
com as agências de viagens...”. no final das missões, cabe-lhe também
a ela o papel de relembrar aos chefes de missão que têm de entregar um 
relatório - há um formulário que todos têm de preencher. colabora ainda 
no planeamento logístico da parte médica das missões: adquirir medica-
mentos, consumíveis, equipamentos: “São dias muito cheios, há alturas 
do ano em que se juntam o fim e o início de várias missões. A maioria das 
especialidades gosta de fazer três missões por ano e isto em termos de 
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Pedro Lima dá apoio a Manuel Borges na logística: vistos, carga, envios 
para São Tomé e Príncipe e para a Guiné-Bissau por barco, por avião, 
“faço o que é preciso”. Trabalhava na área da informática, estava a recibos 
verdes, e um dia viu que o iMVF estava a recrutar pessoas: “Mandei o meu 
currículo, vim a uma entrevista, e fiquei. estou cá há quatro anos”. Vinha 
à descoberta, queria conhecer uma área em que nunca tinha trabalhado: 
“não tem a ver com a minha formação, mas tem a grande vantagem 
de não ser um emprego monótono. é um trabalho que nos permite 
ajudar países muito pouco desenvolvidos, como acontece com São Tomé
e Príncipe, e é bom saber que com o nosso trabalho estamos a ajudar 
essas pessoas”. Mas a sua formação acabou por lhe ser útil no iMVF: “dou 
apoio aos médicos na telemedicina, na parte informática”. Gosta do que 
faz: “é muito variado. Há alturas de muito trabalho. Quando há material 
para ir para São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Angola sou eu que faço 
as caixas. Vou às embaixadas, trato dos vistos, envio as cargas médicas. 
cheques, estafetas, todo o trabalho de rua sou eu que faço. e dou apoio
ao Manuel nas compras de material”.

Maria Leão nunca imaginou que a sua vida profissional passaria por uma 
OnG: “Acho que é uma lacuna no meu curso esta área das OnG. Saí de lá 
sem ter uma ideia muito nítida do que é isto da cooperação e desenvolvi-
mento”. e muito menos imaginou que o seu trabalho passaria pela área 
financeira: “Sou discálcula, troco os números, tenho que ter mais atenção 
do que a maioria das pessoas”.

“Gosto de estar cá, gosto deste trabalho”, diz, “sinto-me útil. é bom saber que 
o nosso trabalho é importante para quem está no terreno. é preciso resolver 
crises muito diferentes em pouco tempo - se alguma coisa falha aqui, os que 
estão no terreno não conseguem fazer o trabalho deles. é bom sentirmos 
que fazemos a nossa parte para tentar construir um mundo melhor, é bom 
saber que em São Tomé e Príncipe fazemos alguma diferença. Por exemplo, 
no caso das crianças surdas, saber que de algum modo estamos a contribuir 
para diminuir o seu isolamento “. nunca foi ao arquipélago, mas claro que 
gostaria de ir: “conheço todas as pessoas que lá estão e que trabalham no 
projeto, mas só no papel”. 

Manuel Borges faz tudo o que for necessário na área da logística: “Aquisição 
de material, envio para o terreno, agendo pagamentos das compras que 
faço, trato das viagens...”. Licenciado em Relações internacionais, nunca 
pensou vir a fazer este tipo de trabalho: “Aconteceu. Andava há três anos 
à procura de emprego, candidatei-me a um estágio de 12 meses aqui no 
iMVF”. Acabou por ficar. desde janeiro de 2012 que a logística das missões 
passa pelas suas mãos: “é um emprego, mas é bom saber que de certa 
forma estamos a prestar um contributo para ajudar quem necessita”. 

Frisa que o seu trabalho não passa só pelos projetos em São Tomé e Príncipe, 
a logística dos projetos noutros países também é da sua responsabilidade: 
“Há picos de trabalho, em que as coisas se sobrepõem, quando há muitas 
compras para fazer, muita coisa para enviar, muitas missões a ir para
o terreno ao mesmo tempo. Por vezes é complicado cumprir com tudo. Mas 
gosto da tensão, de ser necessário a pessoa desdobrar-se no espaço e no 
tempo para que tudo corra bem”. complexidade que obviamente agrada 
a Manuel Borges: “Os problemas aparecem e temos de os resolver. isso 
dá-me gozo. O trabalho aqui nunca é repetitivo, as coisas surgem aleatoria-
mente, há muitos imprevistos. estamos sempre em movimento”.

76. Manuel Borges e Pedro Lima
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77. A equipa do IMVF em São Tomé e Príncipe.
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A parceria do Estado santomense com o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) 
é uma parceria francamente boa. O IMVF está em São Tomé e Príncipe há 
25 anos e tem feito um trabalho notável, meritório, tem ajudado o Estado 
santomense a suprir as carências que o país tem em várias áreas. É uma 
verdadeira cooperação para o desenvolvimento, em que o homem está no 
centro da política, e que se dirige aos problemas que flagelam economias 
vulneráveis como a nossa, como a pobreza, o ensino, a saúde, a segurança 
alimentar.

A Saúde é o rosto mais visível desta cooperação. Temos vindo a notar um 
progresso assinalável, desde os cuidados primários de saúde até à requa-
lificação do Hospital Dr. Ayres de Menezes. Há uma grande colaboração, 
com vantagens para São Tomé e Príncipe, e também para Portugal. Hoje, 
conseguiu diminuir-se consideravelmente o número de evacuações médicas, 
que têm custos elevadíssimos para os dois Estados. E graças às missões das 
especialidades médicas asseguradas pelo IMVF também o Estado português 
faz poupanças. Além das missões, que representam uma economia de 
meios assinalável. Com o surgimento da telemedicina as coisas ganharam 
contornos muito positivos - os especialistas podem orientar à distância,
e em tempo recorde podem salvar-se vidas.

Outra vertente do trabalho do IMVF em São Tomé e Príncipe é a inter-
venção na área da Educação. A primeira fase do Projeto Escola+ chegou ao 
término com um sucesso notório. Estamos a colaborar para que prossiga
a melhoria do nosso ensino. Também é digno de realçar nesta ação de coope-
ração a forma como o IMVF promove o envolvimento dos quadros locais.
A transferência de know how é um aspeto muito positivo desta cooperação. 
O país fica dotado de grandes capacidades para prosseguir.

A Segurança Alimentar é outro projeto fundamental, conduzido em parceria 
com o IMVF, uma componente muito importante para que haja uma boa 
saúde da população.

O que pensam de nós
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O Instituto Marquês de Valle Flôr, Organização Não Governamental para 
o Desenvolvimento, tem desempenhado um papel primordial ao procurar 
responder aos desafios do presente, criando condições para melhorar o 
futuro, ciente de que a crise económica mundial veio acentuar as dificul-
dades das populações mais vulneráveis. 

O Instituto, com mais de 60 anos de trabalho, teve como objetivo inicial o apoio
à investigação na área da saúde e a assistência à população mais carenciada, 
especialmente em São Tomé e Príncipe. Nos anos 80 iniciou uma nova fase 
e estendeu as suas áreas de intervenção, em prol de um desenvolvimento 
global nos domínios da Saúde, da Educação, dos Direitos Humanos, da Capa-
citação Institucional, da Segurança Alimentar, da Reabilitação e da Ajuda 
Humanitária de Emergência.

Em 1988 o IMVF iniciou nessa área o trabalho de promoção do desenvol-
vimento humano em São Tomé e Príncipe – uma estratégia de projetos 
integrados, começando pela debilitada área da saúde santomense, alar-
gando-se à água e saneamento básico, bem como às áreas fundamentais da 
educação e da segurança alimentar.

O projeto Saúde para Todos, com 25 anos de existência, através do qual
o IMVF tem prestado um relevante contributo para o reforço das capacidades 
de assistência médica à população santomense, dando uma nova dimensão 
à intervenção da Cooperação Portuguesa na área da saúde, mereceu
o estatuto de utilidade pública pelo Ministério da Saúde, no culminar de um 
longo trabalho, onde se destaca a inauguração da nova plataforma de tele-
medicina. 

Fruto desta iniciativa da Cooperação Portuguesa, os pedidos de evacuações 
sanitárias para Portugal reduziram mais de 50% entre 2009 e 2011. Em 
termos de eficiência e eficácia verificam-se por isso grandes mais-valias 
para ambos os Estados.

O que pensam de nós

O maior calcanhar de Aquiles deste governo é, efetivamente, a Saúde, área 
onde continuamos a debater-nos com carências e problemas muito graves. 
Olhamos com muita expetativa a requalificação do Hospital Dr. Ayres de 
Menezes, nomeadamente a Maternidade, onde há uma interação com outros 
parceiros. O projeto do IMVF pode efetivamente ajudar-nos, o Instituto é um 
parceiro com experiência, estudos, conhecimento do terreno. Se pudermos 
encontrar uma sinergia entre o Instituto Marquês de Valle Flôr, o Estado de 
São Tomé e Príncipe e a União Europeia poderemos fazer coisas interes-
santes a nível da requalificação do Hospital Dr. Ayres de Menezes e potenciar 
os meios. Estamos a requalificar a Urgência, mas temos de encontrar uma 
forma de otimizar todas as parcerias - esperamos que o projeto do IMVF 
nos ajude a debelar um dos problemas, que é a gestão hospitalar. Temos 
intenção de celebrar um protocolo com o Instituto para tornar mais prático 
este projeto da requalificação.

O governo reconheceu o IMVF como ONG de utilidade pública. Quisemos 
celebrar de forma marcante estes 25 anos de parceria, o governo homena-
geou devidamente o Instituto.

As siglas Saúde para Todos e Escola+ estão bem presentes na população 
santomense. Para o povo de São Tomé e Príncipe, o Instituto Marquês de 
Valle Flôr significa a resolução dos problemas básicos em termos de saúde, 
fundamentalmente. A educação também é importante, mas desde o início 
o lançamento da rede de cuidados primários de saúde - que foi feita ao 
nível do país, há Saúde para Todos no Príncipe, com uma estrutura visível - 
permitiu à nossa população beneficiar de consultas, medicamentos, acesso 
a médicos.

Os indicadores de desenvolvimento evoluíram, os resultados obtidos influen-
ciaram o lugar de São Tomé e Príncipe no ranking do Desenvolvimento 
Humano e isto teve o seu impacto positivo. Vivemos hoje uma crise económica 
e financeira a nível mundial e corremos o risco de os meios escasseaream, 
mas seria muito mau se se verificasse um retrocesso em relação aos resul-
tados que já alcançámos. 

dr. Gabriel Costa
Primeiro-Ministro da República de São Tomé e Príncipe
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Considero, pois, a intervenção do Instituto Marquês de Valle Flôr como 
altamente meritória, associando uma dimensão humana, social e científica 
digna de merecido reconhecimento público. Releve-se ainda que o desem-
penho deste instituto tem contribuído decisivamente para a melhoria da 
cooperação com alguns países de língua oficial portuguesa e para a melhoria 
dos seus níveis de desenvolvimento.

dr. paulo Macedo
Ministro da Saúde de Portugal

O trabalho desenvolvido pelo Instituto na área da saúde tem sido vasto, 
com o desenvolvimento de várias iniciativas em São Tomé e Príncipe, como 
os já concluídos projetos Saúde para Todos: Alargamento e Consolidação
(2008-2011), Saúde para Todos: Especialidades (2009-2011) e Saúde para 
Todos: Luta contra as doenças não transmissíveis (2011-2013). 

O projeto Saúde para Todos, que presta atualmente cuidados de saúde
a toda a população de São Tomé e Príncipe, foi reconhecido em 2011 pelas 
Nações Unidas como um exemplo de melhores práticas a nível mundial em 
capacitação e desenvolvimento sustentável.

Atualmente decorre o novo Saúde para Todos: Programa Integrado (2012-
2015), que representa a convergência de dois projetos já terminados ao 
nível da saúde, nas valências de Cuidados Primários, Assistência Médica 
Especializada e ainda Telemedicina. Como parte integrante deste projeto, 
dois outros projetos: o Projeto de Cuidados Primários - autonomia e eficácia 
(2012-2015) e o Projeto de Cuidados Especializados e Telemedicina. Saúde 
para Todos: Programa Integrado - Projeto de Cuidados Especializados e Tele-
medicina (2012-2015), que procuram reforçar a capacitação dos quadros 
nacionais no domínio dos Cuidados Especializados.

Com cerca de dois anos de intervenção, este projeto assume-se como uma 
mais-valia incontornável na garantia de maior equidade no acesso a cuidados 
de saúde em São Tomé e Príncipe. 

Também na Guiné o IMVF está a desenvolver o Programa Integrado para
a Redução da Mortalidade Materna e Infantil: Componente de Reforço da
Disponibilidade e Qualidade dos Cuidados de Saúde Materno-Infantis (julho 
2013 a julho 2016), tendo por base as principais dificuldades do sistema 
sanitário na Guiné-Bissau ao nível dos cuidados materno-infantis, com
o intuito de contribuir para a redução das mortalidades materna, neonatal
e infanto-juvenil e, em particular, para o alcance das metas traçadas nos 
ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milénio). 
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Para dar resposta às necessidades tivemos de nos socorrer dos alunos que 
acabavam o liceu e introduzimos a obrigatoriedade de darem dois anos ao 
ensino antes de poderem ir estudar para o exterior. Só que começou a haver 
alguma degradação no ensino, eles tinham sido bons alunos de professores 
coloniais, mas não ensinavam tão bem como os seus professores o tinham 
feito. Tínhamos pouca gente da área da Pedagogia. E os santomenses que 
regressavam com estudos superiores não queriam ser professores porque 
para isso bastava acabar o liceu. Queriam exercer medicina, engenharia,
já tinham tido a sua experiência no ensino e não tinha sido assim tão boa.

Tudo isto contribuiu para a degradação da imagem do professor. Hoje em 
dia, uma das condições para ser professor é ter qualificação própria para 
a docência - exigimos pelo menos três meses de formação. Agora há mais 
gente a vir para a docência porque não há emprego noutras áreas.

Ao nível do Secundário, as disciplinas não tinham currículo, era uma espécie de 
«lista de compras» que cada um enriquecia à sua maneira, faltava coerência 
aos currículos. Foi preciso fazer uma intervenção a nível curricular. Hoje, 
os currículos são muito dinâmicos e tocam também a via profissional. Nos
8º e 9º anos fazemos o que chamamos educação profissional: no ano passado 
havia Costura, Carpintaria e Informática. A ideia é poderem escolher entre 
a via profissional e a via geral - é bom ver resultados ao nível do ensino
e é uma forma de lutar para conseguir a redução da pobreza. Saber e saber 
fazer.

A parte curricular e a formação de professores são duas componentes muito 
importantes do projeto: formar professores e inspetores garante a sustenta-
bilidade do projeto. O IMVF também deu apoio à organização do Secundário, 
à administração e à aquisição de equipamento e a uma pequena intervenção 
a nível físico, no parque arquitetónico, no liceu nacional. Vamos consolidar
o projeto, que funciona muito bem, e garantir a sua expansão.

O projeto do Instituto Marquês de Valle Flôr em São Tomé e Príncipe é um 
modelo importante que pode servir de paradigma para outros projetos 
de desenvolvimento na área da cooperação. O processo foi muito bem 
desenhado, podemos dizer que é um projeto triangular no qual a coope-
ração portuguesa assegura os meios de financiamento, São Tomé e Príncipe 
beneficia, e uma organização não governamental executa - e é aqui que 
reside a inovação. O sucesso deste projeto, e deste triângulo, vem do execu-
tante, um Instituto que é mais flexível, mais pragmático, mais atuante. Um 
Instituto que conhece bem a realidade e que foi buscar os melhores para
as áreas em que atua: primeiro, na saúde, e agora também na educação, 
cujo projeto funciona com as mesmas matrizes.

Outra parte importante deste modelo é o facto de a coordenação ser 
santomense e isto é preciso ser sublinhado. O projeto Saúde para Todos foi 
buscar a nata dos especialistas em Portugal e a coordenação santomense 
conseguiu dar conta do recado. Os cinco elementos da equipa que coordena 
o projeto são santomenses - e isto permite a transferência de competências. 
Ao fim de quatro anos estão em condições de continuar sozinhos ou até, 
eventualmente, de apoiar um projeto similar na Guiné-Bissau. A cooperação
Sul/Sul começa a estar na moda. As delegações que partem de Portugal para 
outros países africanos podem integrar santomenses. Nós somos beneficiá-
rios, mas começamos a ter capacidade de ser também ativos. Não basta dar 
peixe, é preciso ensinar a pescar. Queremos crescer com os nossos parceiros 
- e o crescimento é sempre doloroso. 

O projeto Escola+ começou a nível do Secundário. Há cinco anos estávamos 
com uma situação muito complicada no ensino. Situação essa que decorria 
da própria herança do sistema colonial, que se metamorfoseou, e nós 
não soubemos lidar com isso. Nos primeiros 15 anos da independência 
funcionámos com um punhado de professores e um batalhão de profes-
sores-estudantes, sem formação específica. 

O que pensam de nós
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Temos uma economia altamente dependente do exterior. Noventa por cento 
dos recursos que alimentam o Orçamento Geral do Estado vêm do exterior 
(donativos, créditos).

Para quem está no governo em São Tomé e Príncipe é difícil estabelecer 
prioridades: o urgente sobrepõe-se sempre ao importante. No caso da Saúde 
esta pressão é enorme. Para quem esteve no governo, ter cá um projeto 
como o Saúde para Todos, do Instituto Marquês de Valle Flôr, é um balão de 
oxigénio. Antes deste projeto, qualquer caso simples significava evacuação, 
com todos os custos inerentes: junta médica, transporte, alojamento. E não 
era possível dar esta possibilidade a todos. Muita gente perdeu a vida em 
São Tomé e Príncipe por falta de meios de diagnóstico e de tratamento. 
O projeto do IMVF aliviou muito a pressão - sobretudo para quem estava 
no governo - e representou também uma grande poupança. As evacua-
ções absorviam uma grande fatia do Orçamento do Estado, eram custos 
elevadíssimos. Além disso, para resolvermos um problema criávamos outro:
as pessoas sentiam-se abandonadas e maltratadas em Portugal. O Saúde 
para Todos foi um grande, mas um grande, balão de oxigénio. 

O projeto também tem contribuído para a formação dos nossos quadros. 
Os nossos técnicos aprendem muito com os especialistas das missões,
o que representa uma grande mais-valia. Além de obrigar a um reforço da 
nossa capacidade técnica, com a transferência de equipamentos que tem 
sido feita. A prova de que o projeto contribui de forma considerável para 
minimizar os problemas do país na área da Saúde pode ver-se na melhoria 
de alguns dos nossos indicadores: esperança de vida, taxa de mortalidade,
e é preciso não esquecer a grande contribuição que também deu no combate 
ao paludismo (doença que causava uma grande mortalidade infantil, chegava 
a não haver espaço nas enfermarias do hospital para tanta gente doente 
com paludismo). Graças à intervenção de vários parceiros, com o IMVF,
o índice palúdico diminuiu.

O que pensam de nós

O projeto Saúde para Todos é anterior. Aproveitou-se o paradigma da Saúde 
para o IMVF entrar também para a Educação. A filosofia é a mesma, o modelo 
tem funcionado muito bem. O Instituto integrou-se bem, tem experiência na 
Saúde, o presidente é médico... As grandes cabeças do projeto são especia-
listas na área da Saúde. 

E tiveram a inteligência de se socorrerem de uma equipa de coordenação 
nacional para sustentar o projeto. Funciona lindamente. Quero também 
manifestar algum regozijo: estou pela terceira vez neste Ministério (2005 
foi a primeira vez, voltei em 2008 e estive no início deste projeto, saí em 
2010 e volto agora no fim da primeira fase e início da segunda) e fico muito 
contente por estar associado a um projeto de sucesso.

O mais valioso de um país são as pessoas, e nós, que somos poucos, temos 
de ser excelentes, para que a nossa voz se possa ouvir - estamos ao lado da 
Nigéria, que é um colosso.

dr. Jorge Bom Jesus
Ministro da Educação de São Tomé e Príncipe
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A minha relação com o Instituto Marquês de Valle Flôr começou quando 
eu era Ministro da Cooperação do Governo de São Tomé e Príncipe. Foi
o nascer de um projeto, estou ligado a esse início. Na época, só havia a valência 
médica hospitalar. O Instituto Marquês de Valle Flôr tomou conta da gestão 
do hospital Monte Café, que ficou nessa altura a ser um hospital de referência, 
pela qualidade do serviço e do atendimento. Muita gente saía da cidade para 
ir lá. Embora fosse muito pequeno, atingiu um alto nível de qualidade.

O projeto evoluiu, o Monte Café terminou. Eu saí do Governo, mas voltei a ter 
contacto com o IMVF enquanto advogado, ajudei a preservar e a defender 
o acordo com o Governo. A relação pessoal e forte que tenho com os admi-
nistradores do Instituto foi muito cimentada à volta do projeto Saúde para 
Todos.

É um projeto com resultados. Conseguiram uma simbiose perfeita: equipa 
nacional de alta qualidade, apoiada por equipas de especialistas exteriores 
ao país. Criaram uma estrutura organizacional muito forte, com o apoio da 
Dra. Julieta Espírito Santo, uma mulher muito enérgica e muito organizada. 
A simbiose que o IMVF conseguiu desenvolver, apostando em pessoas que 
têm muita sensibilidade para tratar com a população, cria empatia. Neste 
momento, chegámos a um ponto alto deste projeto, com a vinda regular 
das equipas de especialistas e com a telemedicina. Os resultados estão
à vista: diminuiu grandemente o número de evacuações clínicas, crianças 
condenadas a ficar cegas passaram a ver... Não sei qual é o segredo, mas 
as pessoas começaram a ter confiança nos postos de saúde e deixaram de 
convergir todas para o hospital central. E é o espírito de entrega de todas as 
pessoas que integram o projeto... Considero que este é o melhor projeto que 
está atualmente em São Tomé e Príncipe: pela sua continuidade e pela sua 
extensão. Muitos outros projetos estagnaram ou morreram. Deve ser a alma 
do Marquês de Valle Flôr que ajuda, teve cá aquelas roças todas...

O que pensam de nós

O projeto tem trazido grandes benefícios para a população de São Tomé
e Príncipe e o nosso desejo é que esse projeto tenha vida longa, que possa 
continuar a ajudar, que tenha cada vez mais valências, nós continuamos 
ainda com grandes problemas na área da Saúde. É para mim motivo de 
grande satisfação saber que este ano passámos a ter um mamógrafo no 
nosso hospital. Eu, como muitas outras mulheres de São Tomé e Príncipe,
ia a Portugal fazer a mamografia, agora já posso fazer aqui.

O Saúde para Todos começou só num distrito, agora já abrange todos,
e as missões das especialidades sem dúvida que vieram revolucionar tudo 
isto. A especialidade de Urologia, por exemplo, veio trazer qualidade de 
vida a muitos homens, que por causa da próstata andavam algaliados até 
morrerem - agora, com a vinda dos cirurgiões, vêem a sua vida resolvida.

As consultas que ajudam ao planeamento familiar também são muito 
importantes. Aqui em São Tomé e Príncipe, as mulheres têm de fazer plane-
amento familiar às escondidas, porque os maridos não querem que elas
o façam. A poligamia não é permitida no país, mas os homens não ligam
a essa proibição - há alguns países da África subsariana onde a poligamia
é permitida, mas onde a paternidade é responsável. Em São Tomé e Príncipe 
é muito irresponsável, o homem vai-se embora e a mulher fica sozinha com 
os filhos. A média de filhos por mulher é de 5/6, há mulheres que têm 14/15 
filhos, de homens diferentes. Na capital já não é assim, a população é mais 
diferenciada, a média já é de 2/3 filhos por mulher. A educação faz toda 
a diferença, temos de apostar seriamente na educação da mulher, porque 
educar a mulher é educar a sociedade. A pobreza não acaba sem educação.

O meu maior desejo para São Tomé e Príncipe é que haja saúde e educação 
para todos. Tendo uma população educada, tudo o resto vem por acréscimo.

dra. Maria das neves
Vice-presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe

Primeira-ministra de São Tomé e Príncipe
(outubro de 2002 a setembro de 2004)
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O projeto Saúde para Todos em São Tomé e Príncipe representa um dos 
grandes sucessos da atuação da Cooperação Portuguesa, cujas mais-valias 
são amplamente reconhecidas pelo Governo de São Tomé e Príncipe. Este 
projeto, executado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr e financiado pelo 
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, num bom exemplo de coordenação entre atores e uma eficaz 
utilização de recursos. Este projeto visa contribuir para a consolidação do 
sistema nacional de saúde de São Tomé e Príncipe através da prestação de 
cuidados médicos especializados.

Os resultados alcançados por este projeto permitiram, não só a melhoria 
dos indicadores de saúde do país, como também tiveram claros impactos 
na redução da pobreza na sociedade santomense. Para além destes resul-
tados, há ainda a realçar o papel determinante que teve, ao longo dos anos,
na capacitação de quadros santomenses na área da saúde e no reforço insti-
tucional dos diversos centros de saúde do país.

Congratulo-me igualmente pela excelente interligação entre os atores 
nacionais e santomenses envolvidos neste projeto, realçando que a coorde-
nação entre eles favorece não só a apropriação do projeto, como também 
uma intervenção mais eficaz.

dr. Luís Campos Ferreira
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

O que pensam de nós

O projeto Saúde para Todos atualmente é muito acarinhado pelo Governo. 
Isto é um serviço nacional de saúde. Conseguiram uma coisa que eu nunca 
pensei que resultasse em São Tomé e Príncipe, que é a recuperação de uma 
taxa mínima pelo serviço de saúde prestado, uma espécie de taxa modera-
dora... nunca pensei que resultasse no nosso país.

Marcou-me muito a fase em que, como advogado, ajudei o projeto a manter-se 
cá, porque o governo da altura queria encerrá-lo. E não foi só por uma questão 
de trabalho, foi sobretudo por acreditar neste projeto. Hoje, é um projeto 
autónomo, mas mantém uma ligação estreita com as autoridades de saúde 
do país.

Uma coisa muito interessante, diria mesmo fora de série, que o Instituto fez 
cá em São Tomé e Príncipe, foi uma exposição de fotografias de época das 
antigas roças do Instituto Marquês de Valle Flôr. Foi muito engraçado, uma 
incursão na cultura e na história do país, e publicaram um livro sobre este 
tema.

O projeto do IMVF demonstra um grande carinho por São Tomé e Príncipe. 
Eles gostam de São Tomé, têm esse sentimento por São Tomé. Além da 
humanidade que mostram, e que decorre da natureza das pessoas e das 
suas profissões.

Desejo que com a ajuda do IMVF haja melhorias na Saúde e que prossigamos
o caminho que nos permita atingir os Objetivos do Milénio.

dr. Guilherme posser da Costa
Advogado, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe

(janeiro de 1999 a setembro de 2001)
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Se o projeto Saúde para Todos acabasse teríamos muitos problemas para
as nossas populações. De facto, este projeto tem respondido aos problemas 
que se colocam. Tenho esperança que o projeto continue no Príncipe, apesar 
da situação difícil que o mundo atravessa, e que se sair, a saída não seja brusca, 
como acontece com todos os projetos de cooperação - quando o projeto sai, 
tudo morre. 

Valle Flôr já era um nome bastante conhecido no período colonial - a roça 
ainda deve existir. Este projeto veio dar mais visibilidade ao Instituto, é um 
parceiro ligado à saúde, à educação e a alguns projetos de agricultura.
E também à cultura: o IMVF trouxe-nos uma exposição muito interessante 
ligada ao passado, ao trabalho e à organização nas roças.

O projeto do IMVF é diferente porque interage com a comunidade. É bem 
concebido, respeita a nossa cultura e a nossa sensibilidade. E parte do princípio 
que é fundamental envolver os quadros nacionais, para que possam ir gradu-
almente tomando conta do projeto, sem precisarem de ajuda externa. No 
futuro, serão os próprios quadros santomenses a fazer avançar os programas.

O desafio que eu gostaria de lançar ao IMVF seria que recuperasse os hospitais 
das roças e os transformasse em hospitais de referência, e deixasse o Hospital 
Central para o Estado. Sou a favor da concorrência - traz progresso e traz 
qualidade - e por isso gostaria que o IMVF colocasse um hospital em São Tomé 
e outro no Príncipe, na perspetiva de haver alternativa ao Hospital Central.
No futuro, devia olhar-se para esta possibilidade.

dr. José Cardoso Cassandra
Presidente da Região Autónoma do Príncipe

O que pensam de nós

São Tomé e Príncipe viveu anos difíceis, com grandes problemas financeiros 
na área da Saúde durante muitos anos. Foi então que chegou o projeto Saúde 
para Todos, do Instituto Marquês de Valle Flôr, que começou a tocar nalgumas 
áreas-chave. Em resultado da experiência, o projeto foi-se alargando e conso-
lidando em São Tomé e depois estendeu-se ao Príncipe. Em 25 anos, houve 
uma melhoria radical na prestação de cuidados de saúde à população.

Fui eleito presidente do governo regional em 2006. Quando cheguei ao 
Príncipe, os problemas eram gravíssimos. O nosso hospital não tinha energia, 
laboratório, raios X, estomatologia, não fazia assistência às comunidades do 
interior do Príncipe, toda a gente confluía para o hospital da cidade. Entrei 
em contacto com o Dr. Edgar Neves e com a nossa saudosa Dra. Julieta
e disse-lhes: “Têm de ajudar-me!”.

Em 2008, o governo regional, o governo central e o governo português 
decidiram alargar o projeto Saúde para Todos ao Príncipe. A partir daí, 
passámos a ter no Príncipe serviços de saúde. O governo avançou com
a construção de infraestruturas e de postos sanitários em várias localidades. 
As vias de comunicação são muito más, é muito complicado trazer doentes 
para o hospital. O projeto trouxe viaturas para levar técnicos de saúde às 
comunidades duas vezes por semana. E o Saúde para Todos traz especia-
listas ao Príncipe de três em três meses. 

Fomos resolvendo os problemas de cuidados primários de saúde no Príncipe. 
Os casos que exigem equipamento, como Oftalmologia e Ginecologia, vão a São 
Tomé. Os problemas no Príncipe foram resolvidos com médicos e enfermeiros 
do Príncipe. Já lá estavam, mas eram subaproveitados: passaram a trabalhar 
mais, a deslocar-se às comunidades. A farmácia passou a funcionar. Este projeto 
do IMVF aproveita os médicos nacionais, a exceção são os especialistas. Hoje,
o nosso hospital já responde a várias necessidades. Estamos bastante satisfeitos. 
Claro que queremos sempre mais. Queremos, sobretudo, trabalhar na perspe-
tiva preventiva - Saúde para a Família. Acho que o Príncipe, como é pequeno, 
devia ser a experiência-piloto para São Tomé.



199198

São Tomé e Príncipe tem condições para oferecer isto, gostaria que o país 
evoluísse neste sentido. Este é um sonho que está a ser estudado com 
alguns empresários privados que acham que São Tomé oferece condições 
para investir nesta área.

Outro sonho é ver São Tomé e Príncipe livre das doenças endémicas, pelo 
menos aquelas que é possível controlar a baixo custo. Como o paludismo, 
para cuja erradicação tentamos encontrar os meios, com a ajuda de parceiros 
estrangeiros. Existem condições para São Tomé se livrar de algumas doenças 
parasitárias, e de algumas doenças infeciosas. Gostaríamos de receber gente 
que cá possa passar os seus dias sem a preocupação de contrair paludismo. 
Gostaria de ver em São Tomé e Príncipe gente saudável e sempre sorridente.

dr. Leonel pinto d’assunção pontes
Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe

O que pensam de nós

O Instituto Marquês de Valle Flôr em São Tomé e Príncipe significa uma 
presença regular de assistência no âmbito dos cuidados básicos de saúde 
(prevenção e tratamento), com medicamentos e enfermagem. Significa 
termos um sistema de saúde de 2º e 3º níveis (postos de saúde e um hospital 
de referência), com o atendimento médico mais adequado às necessidades, 
com serviços de laboratórios e de diagnóstico funcionais. Graças ao IMVF 
temos hoje uma plataforma de diagnóstico evoluída, na vertente de atendi-
mento e diagnóstico.

É graças ao IMVF que temos serviços regulares de atendimento às popula-
ções - e temos no país uma oportunidade para formar e capacitar os nossos 
quadros que queiram ser orientados para determinadas especializações.

Ao longo destes 25 anos de implementação do projeto Saúde para Todos 
tivemos melhorias notáveis ao nível dos indicadores de saúde. Hoje, nós, 
que não temos uma economia consolidada, e que ocupamos os lugares mais 
baixos no ranking de Desenvolvimento Humano, vemos que os indicadores 
de Saúde do país têm estado sempre a subir. 

Em termos de Saúde, gostaria de ver este país com condições - quer hospi-
talares quer nos postos - para receber pelo menos metade dos doentes que 
são evacuados para Portugal. E recebidos com a qualidade e o profissiona-
lismo que têm em Portugal.

Gostaria que São Tomé e Príncipe pudesse seguir o caminho que lhe 
permitisse tornar-se um centro de turismo de Saúde. Isto significaria ter 
centros estilo sanatórios, para reabilitação após tuberculose (precisa de 
respirar melhor, nós oferecemos ar mais puro, sossego e uma natureza 
envolvente e exuberante). Outro exemplo, um cidadão partiu uma perna, 
precisa de fazer reabilitação - aqui poderia ter acesso a um centro onde 
pudesse fazer essa reabilitação com acompanhamento médico e psicológico.
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não transmissíveis. Ainda em junho deste ano, acompanhado na altura pelo 
meu então colega de Governo Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde, participei na cerimónia de lançamento da 
plataforma de telemedicina IMVF/Medigraf, desenvolvida em parceria com a 
Portugal Telecom, e pude testemunhar o sucesso desta iniciativa, bem como 
o que ela poderá trazer de novo na resolução dos problemas de milhares de 
pacientes em todo o mundo, em especial nos PALOP e em Timor-Leste. Com 
um computador e uma câmara “deste lado” e o mesmo equipamento em 
STP pudemos ver consultas em direto e em tempo real, bem como o acesso 
a exames clínicos e a respetiva análise dos mesmos pelos especialistas. Isto 
evitando listas de espera, custos de deslocação e aproveitando, claro, o melhor 
que une as nossas culturas: a língua portuguesa e a nossa imensa interação 
social e cultural. 

O IMVF atua também nos setores da educação ou do desenvolvimento rural, 
em muitas geografias, mas eu arrisco a dizer que é em São Tomé e Príncipe, e 
em especial com o Saúde para Todos, que se pode ver o que pode ser a contri-
buição de uma ONGD – bem gerida e orientada estrategicamente – para aquilo 
a que podemos chamar, sem rodeios, a consolidação do sistema nacional de 
saúde de STP. Porque responde in loco aos problemas clínicos que vão sendo 
identificados junto da população, ao mesmo tempo que desenvolve outro tipo 
de ferramentas que vão muito para além do seu valor assistencial direto. 

O Saúde para Todos significa também formação, uma maior especialização 
e, sobretudo, uma ‘via verde’ para pôr em prática, ao vivo e a cores, os 
oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E se há instituição que está 
preparada e a postos para responder aos desafios do pós-2015, essa insti-
tuição chama-se IMVF. Digo-o porque acredito em organizações que não se 
limitam a pedir, a pedir cada vez mais, mas que pelo contrário procuram 
diversificar as suas fontes de financiamento sempre na perspetiva de que os 
seus vários projetos possam promover o desenvolvimento social, económico, 
cultural e de bem-estar das populações mais necessitadas. 

dr. Francisco almeida Leite,
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

do XIX Governo Constitucional de Portugal

Foi com muito gosto que recebi e aceitei o convite para fazer um breve 
depoimento para o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) sobre os 25 anos 
de parceria na área da Saúde com São Tomé e Príncipe (STP). Fi-lo porque, 
quer enquanto administrador do Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua (CICL), quer depois como Secretário de Estado dos Negócios Estran-
geiros e da Cooperação, pude sempre atestar a qualidade e a pro-atividade 
desta Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) nos 
vários projetos em que está envolvida. 

Mesmo num contexto mais difícil em termos económicos e financeiros,
o IMVF soube sempre dar a volta por cima, adequando-se aos novos tempos 
políticos e às novas realidades de cofinanciamento dos projetos de coope-
ração. Foi por este conjunto de razões e pelo facto de ter um conselho de 
administração coeso e determinado, que o IMVF escapou ileso ao censo que 
foi feito em 2012 às fundações e às ONGD portuguesas, processo que acom-
panhei bem de perto. Enquanto vogal do Conselho Diretivo do CICL trabalhei 
de perto com as Finanças para que instituições como o IMVF não sofressem 
os quase inevitáveis cortes nos apoios e financiamentos públicos.

E porquê? Porque isso iria afetar decisivamente os projetos em curso,
as populações beneficiárias e, consequentemente, compromissos que
o próprio Estado português tinha assumido no âmbito da Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento. Só instituições viradas para o futuro e que procuram 
novas fontes de financiamento nacionais e internacionais podem sobreviver. 
O IMVF tem dado mostras de se incluir nesse “pequeno clube”.

No que diz respeito diretamente ao objeto deste livro – os 25 anos do Saúde 
para Todos –, registo com muito agrado que se trata de um programa de 
excelência, facto reconhecido e inegável em São Tomé e Príncipe e em 
Portugal. Desde o seu início, o Saúde para Todos evoluiu e é neste momento 
um programa integrado, que abrange praticamente a totalidade da população 
santomense e que atua desde os cuidados primários, passando pelos cuidados 
especializados e pela telemedicina, até à chamada luta contra as doenças 

O que pensam de nós
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As evacuações sanitárias absorvem cerca de 40 por cento do orçamento do 
nosso Ministério da Saúde. Com a ida das missões de especialidades estes 
custos têm-se reduzido muito, mas mesmo assim ainda estamos a receber 
cerca de três doentes por semana. Antes do início das missões de especiali-
dades e da telemedicina vinham muitos doentes que não teriam necessitado 
de evacuação se tivesse havido meios de diagnóstico em São Tomé e Príncipe. 
É preciso ver que além dos altos custos financeiros, as evacuações também 
têm altos custos sociais - as pessoas vêm sozinhas, não têm casa, ficam com 
familiares e conhecidos que já não vivem nas melhores condições, se ficam 
em ambulatório não têm dinheiro nem para comer nem sequer para comprar 
roupas quentes...

Um dos casos dramáticos que temos é o dos hemodialisados. São pessoas 
que tiveram de escolher entre morrer ou nunca mais regressar a São Tomé 
e Príncipe. Alguns mandam vir a família, mas muitas vezes ficam em situação 
ilegal. 

Acreditamos que as evacuações sanitárias vão diminuir ainda mais, com
a inauguração desta nova plataforma Medigraf, que permite diagnóstico
à distância e em direto.

O Instituto Marquês de Valle Flôr tem uma grande publicidade em São Tomé
e Príncipe - usam bem os meios de comunicação social para divulgar o seu 
trabalho e além disso não se limitam a trabalhar nas zonas urbanas, vão aos locais 
mais recônditos, instalam projetos de captação de água em sítios que nunca 
tinha tido água potável, o que ajuda a prevenir o surgimento de muitas doenças.

Todos os santomenses conhecem o Instituto Marquês de Valle Flôr e a maior 
parte das pessoas sabe qual é a relação do Instituto com o Marquês Valle 
Flôr. A minha geração (na altura da independência eu teria uns dez, onze 
anos) tem ideia de quem foi o Marquês Valle Flôr e o que o cacau e as roças 
proporcionaram às famílias portuguesas.

O Instituto Marquês de Valle Flôr tem uma atuação de extrema importância 
no nosso país. Há 25 anos começou com uma rede de cuidados de saúde 
primários, preventivos, e evoluiu para uma forma que tem proporcionado 
ao país grandes resultados. Em São Tomé e Príncipe, o IMVF é reconhecido 
como um dos mais fortes parceiros no que diz respeito à Saúde, e trabalha em 
consonância com o Ministério da Saúde. Quase todos os cidadãos conhecem
o IMVF, que tem feito um trabalho excelente não só nos cuidados de saúde 
como na formação de quadros. Nós temos uma grande fuga de cérebros. 

Nos primeiros anos em São Tomé e Príncipe, o Instituto era sinónimo de 
cuidados de saúde. Graças à experiência que ganharam no terreno, foram 
aplicando este modelo a outras áreas, como a Educação e a Segurança 
Alimentar. Os resultados do trabalho do IMVF refletem-se nos indicadores de 
saúde de São Tomé e Príncipe, que estão acima da média dos indicadores 
regionais - e isso deve-se à intervenção do Instituto Marquês de Valle Flôr. 
Começaram no distrito de Mé-Zochi, no hospital Monte Café, e daí expandiram-
-se para todos os distritos. Com a expansão da rede de cuidados primários, 
houve uma evolução no perfil epidemiológico do país, designadamente no 
paludismo - além da intervenção do IMVF, houve também a colaboração da 
cooperação taiwanesa. O IMVF também tem agora um projeto de luta contra 
as doenças não transmissíveis (hipertensão, diabetes...).

Não se consegue destacar qual dos projetos do IMVF tem mais relevância, são 
todos importantes. No que diz respeito à Embaixada de São Tomé e Príncipe 
em Portugal, as missões de especialidades têm um grande impacto. Com a ida 
das missões a São Tomé e Príncipe tem-se conseguido uma diminuição das 
evacuações médicas em quase 50 por cento - e isto tem um impacto significa-
tivo na economia, tanto de São Tomé e Príncipe como na do Estado português.
O protocolo entre os dois Estados prevê que o Estado português assuma os 
custos de tratamento e de internamento e o Estado santomenses suporta as 
deslocações e a estadia do doente  - há muitos doentes que estão em ambula-
tório e as despesas com estas pessoas rondam os 30 mil euros por mês.

O que pensam de nós



205204

A cooperação com a República de São Tomé e Príncipe corresponde a uma 
opção de fundo do governo português, que é um dos grandes financiadores 
nas áreas da Saúde e da Educação, áreas que foram previamente definidas 
em conjunto com o governo de São Tomé e Príncipe.

O Instituto Marquês de Valle Flôr, que concebe e executa os programas - são 
muito ativos e muito pró-ativos -, dispõe de um núcleo que acompanha os 
projetos no terreno, o que é importante, já que é difícil gerir este género 
de projetos de longe. Acho que São Tomé e Príncipe é um paradigma na 
aplicação destes projetos, um bom exemplo da maneira como se pode fazer 
cooperação, com resultados concretos no terreno, e que permite que haja 
uma parceria que aprofunda a ligação entre os dois países, com o envolvi-
mento da sociedade civil. A investigação promovida pela ação do Instituto 
no terreno (como a questão da surdez e a sua possível ligação à malária) 
beneficia não só São Tomé e Príncipe, como todos os países africanos vítimas 
do paludismo. 

Este programa conduzido pelo IMVF tem várias envolvências (como a possi-
bilidade de desenvolver uma Língua Gestual de São Tomé e Príncipe), nós 
ajudamos no que podemos, falamos com empresas, tentamos conseguir 
apoios. É a verdadeira cooperação, há uma grande aposta neste trabalho 
e dá-me muito prazer colaborar com este projeto. O governo português 
aposta na continuidade do projeto em São Tomé e Príncipe. Não temos 
uma diminuição significativa da disponibilidade financeira, o que é um sinal 
político importante. Estamos a estudar novas modalidades de fazer coope-
ração, torná-la mais moderna, mais eficiente - falo em relação a São Tomé 
e Príncipe, um país interessante, até pelo clima, onde é mais fácil trabalhar.

Preocupa-nos a sustentabilidade dos projetos, que o IMVF procura assegurar, 
com a aposta na formação de formadores santomenses, quer na vertente 
medicina, quer nos cuidados primários, quer nas especialidades - formar 
formadores é extremamente importante.

O que pensam de nós

Gostaria de sublinhar a excelência das relações entre a Embaixada de São 
Tomé e Príncipe em Lisboa e o Instituto Marquês de Valle Flôr. A Embaixada 
reconhece a importância desta cooperação e faz tudo o que puder para que
o IMVF possa levar a cabo a sua missão. Sabemos que o IMVF precisa de finan-
ciamentos e sabemos que neste momento há muitos cortes no orçamento 
para a cooperação, o que pode pôr em perigo as conquistas já alcançadas 
por este projeto. E esta é uma preocupação que temos sempre presente.

Gostaria que em São Tomé e Príncipe houvesse entendimento, de uma 
vez por todas. Se conseguíssemos eleger áreas de entendimento, o que se 
almeja viria automaticamente. O país dispõe de recursos naturais (e ponho 
o petróleo de parte) e humanos. Poderíamos transformar-nos num dos 
maiores destinos turísticos mundiais. Nestes 38 anos de independência tem 
faltado o consenso sobre questões fundamentais. Gostaria que a maioria da 
população não vivesse no limiar da pobreza, que todos tivessem trabalho - 
havendo consenso político, todos estes problemas seriam superáveis. Mas 
é preciso que a classe política entenda que as questões nacionais devem 
sobrepor-se às questões pessoais.

dr. Luís Viegas
Embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal
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Valle Flôr é um nome conhecido em São Tomé e Príncipe. Há duas razões 
essenciais para isso. A primeira é histórica, e tem a ver com o nome Valle 
Flôr no passado colonial. Valle Flôr era uma grande empresa, atuava em 
várias áreas, esteve cá muitos anos, desenvolveu grandes plantações em 
São Tomé, foi responsável por grandes inovações tecnológicas na plantação 
de cacau, desenvolveu os transportes e a rede de eletricidade. Daí o senti-
mento em relação a Valle Flôr. A História é feita de coisas boas e de coisas 
más, e não devemos esquecer a História. Muitas vezes esquecemo-nos que 
as pessoas que cá estavam eram boas, a situação é que era má.

A segunda razão tem a ver com o que é hoje o Instituto Marquês de Valle Flôr. 
Havia uma ligação sentimental, e isso, à partida, fomentou uma relação de 
muita proximidade. O IMVF resolveu ajudar-nos a resolver os nossos problemas 
de saúde em São Tomé e Príncipe. O Instituto é uma presença que tem vindo 
a crescer, Valle Flôr é uma referência importante. Em qualquer ponto do país 
há uma referência ao projeto Saúde para Todos. E isto cai fundo no coração 
das pessoas, é a solução para um problema crucial. É o maior projeto de saúde 
que desenvolvemos desde a independência.

É um projeto que deixa marcas, que é feito com a participação de santo-
menses. E isto é muito importante para nós. Não é mais um daqueles 
projetos que cai do céu, depois desaparece e não deixa rasto. É um projeto 
que foi bem concebido e bem desenvolvido. Tem tudo para dar resultado, 
agora e no futuro.

Acho que São Tomé e Príncipe tem boas perspetivas de crescer e de se 
desenvolver, apesar da conjuntura internacional desfavorável, e todos os 
bons projetos vão acompanhar esse desenvolvimento.

O que pensam de nós

O IMVF é muito dinâmico - o que nos permitiu chegar aqui, à nova plata-
forma desenvolvida pela PT Inovação na área da telemedicina. É para mim 
um orgulho enorme que tenha sido uma empresa portuguesa a desenvolver 
esta aplicação, pioneira a nível mundial. 

São Tomé e Príncipe tem vindo a progredir muito, embora possa progredir 
ainda mais - muito positivo é ter subido para o 149º lugar no ranking do 
Desenvolvimento Humano. O meu desejo é que este país continue a progredir, 
São Tomé e Príncipe tem um excelente povo, as pessoas são generosas
e merecem o progresso.

dra. Maria paula da Silva Cepeda
Embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe
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O que pensam de nós

Cheguei a São Tomé e Príncipe há seis anos, como bispo. Estive cá como 
missionário em 1994/1995 e depois em 2001/2007 como provincial dos 
claretianos, que têm uma grande presença neste país.

Qualquer um em São Tomé e Príncipe nota a presença do projeto Saúde 
para Todos, uma presença mais do que positiva. As equipas que o IMVF cá 
traz conseguem responder às situações de emergência na área da Saúde 
de uma maneira muito prática. Nós próprios temos usufruído disso. É um 
trabalho extraordinário, a começar pelo facto de terem aberto vários postos 
de atendimento de saúde em todo o país. Se São Tomé e Príncipe não tivesse 
cá o Instituto, a Saúde no país estaria muito mal. O projeto Saúde para Todos 
tem significado muito para as pessoas.

O Instituto Marquês de Valle Flôr sempre teve uma presença muito forte 
aqui em São Tomé e Príncipe, é um programa que se tem mantido ao longo 
dos anos, ao contrário da maior parte dos projetos que estão cá quatro ou 
cinco anos e depois desaparecem. 

São Tomé e Príncipe é uma sociedade complexa. Encontra-se um povo afável, 
acolhedor, mas depois é tudo muito complexo. Nestas ilhas falam-se quatro 
crioulos - mas todos falam português, os santomenses, os angolanos, os 
do Príncipe, os cabo-verdianos... A maioria da população afirma-se católica 
e é batizada, mas aqui pedir o batismo não significa uma adesão à Igreja 
Católica, é mais uma medicação. A cultura mágica está muito enraizada,
e o batismo é uma proteção para a criança. Podem até andar noutras igrejas, 
mas querem batizar as crianças - os óleos, a água benta, são ritos mágicos. 
Na religião submetemo-nos a Deus, na magia tentamos dominar Deus.

A vida aqui é um milagre. Sobrevivem os mais fortes. Haveria que pensar 
as coisas a longo prazo, mas os problemas do momento são tão graves que 
não dá tempo para pensar a longo prazo. Há miséria em todos os aspetos. 

O investimento nesta área - crucial, para nós - não pode caír, é dele que 
depende a boa saúde: a questão do combate ao paludismo (neste momento, 
temos a doença sob controlo) é fundamental e implica investimento em 
medidas preventivas - associadas à malária há muitas outras doenças. E com 
este objetivo, Valle Flôr tem apoiado projetos de ligação de água potável às 
populações, a construção de latrinas, há todo um pacote que é desenvolvido 
pelo IMVF que ajuda à melhoria das condições sanitárias.

No futuro, esperamos que seja possível desenvolver mais projetos.

dr. Carlos neves 
Embaixador de São Tomé e Príncipe nos EUA
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O que pensam de nós

A Fundação Calouste Gulbenkian, num dos âmbitos da sua missão, promove
e financia projetos de desenvolvimento com os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa e Timor-Leste. 

No caso do projeto Saúde para Todos, em São Tomé e Príncipe, a Fundação 
Calouste Gulbenkian tem vindo, desde 2003, a cooperar com o Instituto 
Marquês de Valle Flôr. 

Num apoio financeiro que já terá ultrapassado um milhão de euros, esta 
parceria assenta na convicção da Fundação Gulbenkian de que, ao apoiar 
a capacitação e a maior autonomia de um serviço nacional de saúde, bem 
como com a melhoria das qualificações dos seus recursos humanos, está
a contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Acreditamos 
que um serviço de saúde público mais robusto, que garanta a prestação de 
cuidados de saúde de qualidade e retenha, efetivamente os seus quadros, 
potencia uma maior sustentabilidade dos processos de desenvolvimento.

A Fundação Calouste Gulbenkian congratula assim o Instituto Marquês
de Valle Flôr pelos 25 anos do programa Saúde para Todos, aliás já reconhe-
cido, em 2008, com uma menção honrosa dos Prémios Bial, bem como com 
uma distinção na rede LenCD – Learning Network on Capacity Development, 
que considerou este projeto um exemplo de boas práticas em capacitação
e desenvolvimento sustentável.

A Fundação Calouste Gulbenkian deseja as maiores felicidades ao Instituto 
Marquês de Valle Flôr no prosseguimento da sua missão. 

dra. Isabel Mota
Vice-presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

Há muitas casas onde há apenas um quarto, onde todos dormem ao monte, 
grande parte das mulheres tem comportamentos de risco, o que desestrutura 
a própria família, há um alto índice de crianças nascidas de mães alcoólicas, 
há o problema das «catorzinhas», os senhores que vão à pesca de meninas,
e tudo isto são hábitos muito enraizados.

Em São Tomé e Príncipe, o sentido de família é muito complicado. A mulher
é encarada como um troféu. As relações familiares são muito tensas, com 
muita violência, não há segurança no seio da família. Encontramos muita 
gente que foi criada com a mãe, não há uma poligamia institucionalizada,
é mais uma promiscuidade. Tanto as mulheres como os homens estão sempre 
a mudar de companheiro, o que não permite que haja uma estrutura mínima 
de família. O nosso trabalho é lutar pela mudança. A nível humano acredito 
pouco que seja possível, a nível divino... vamos trabalhando.  A Igreja procura 
apostar nos grupos de casais, que os seus servidores sejam integrados, 
mostrar-lhes que o álcool, a droga, a violência não nos levam a nada. Estamos 
a preparar um congresso de famílias, para que a sociedade reflita sobre si.

Na educação, há lacunas de base. Não há professores, e quando há não 
chegam a horas, os alunos não aparecem - às vezes, os professores andam no 
11º ano e dão aulas ao 7º. No ensino básico são poucas as crianças que não 
vão à escola, porque é o sítio onde podem ter uma refeição. Os espaços são 
mínimos, há que repensar toda a educação. Nós temos o Instituto Diocesano 
de Formação, onde o ensino e os currículos são portugueses - seria impor-
tante que o projeto Escola+ do IMVF pudesse partir de projetos que já cá 
estão, com experiência no terreno. 

Gostaria de ver São Tomé e Príncipe com perspetivas de futuro, com esperança, 
a enveredar pelo caminho do desenvolvimento, com base na justiça e na paz, 
servido por uma classe política que se empenhasse em construir o futuro. 
Gostaria que este fosse um povo abençoado e feliz.

d. Manuel antónio Santos
Bispo da diocese de São Tomé e Príncipe



213212

os locais, justamente por causa da proximidade cultural e histórica,
e a ideia da substituição foi sendo transformada em processos de capaci-
tação nacional. A substituição não é uma boa solução, tem custos financeiros 
elevados e o que fica é muito pouco.

A Cooperação, por si só, não executa os projetos. O que fazemos é identi-
ficar as prioridades em matéria de desenvolvimento e as capacidades ao 
nosso dispor, e depois fazemos o enquadramento e o acompanhamento dos 
projetos no quadro das relações bilaterais. Para a execução dos projetos 
procuramos entidades na sociedade civil que tenham capacidade de os 
agilizar. O IMVF tem essa capacidade e conhecimento do terreno. A nossa 
relação com o IMVF é de simbiose - o que corre bem para um, corre bem 
para o outro. A Cooperação Portuguesa é o principal parceiro financiador do 
IMVF em São Tomé e Príncipe.
 
A Cooperação Portuguesa não se realiza com nenhuma entidade específica. 
Há uma relação institucional de grande abertura com o IMVF que é, junta-
mente com mais meia dúzia de ONG, um dos parceiros da Cooperação em 
Portugal.

Saúde para Todos é um projeto importante. E é um projeto bilateral do qual
a Cooperação Portuguesa é o principal financiador, um projeto relevante, 
com uma boa relação eficácia/custo e que intervém numa área absoluta-
mente estrutural - cuidados primários, formação, missões de especialidades, 
introdução da telemedicina (que permite uma resposta mais rápida e um 
despiste mais seguro das situações clínicas) que agora deu um grande passo 
com a nova plataforma. Tudo isto permitiu uma redução de custos, designa-
damente com as evacuações médicas - que mais do que os custos financeiros 
têm os custos sociais, é uma dor de alma perceber como tudo isto se passa, 
as pessoas vivem grandes dramas. E ainda ficam por resolver os casos dos 
evacuados de longa duração, como os hemodialisados.

A Cooperação Portuguesa é, sobretudo, com os PALOP e Timor-Leste.
A intervenção portuguesa não teria a mesma eficácia em espaços em que 
não nos movemos tão bem. Quando os recursos são escassos, a aposta deve 
ser feita em países onde podemos ter vantagens cooperativas - São Tomé
e Príncipe enquadra-se nestes objetivos. Portugal tem sido o principal finan-
ciador da cooperação em São Tomé e Príncipe, de acordo com o Comité de 
Assistência ao Desenvolvimento da OCDE (Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico), que elenca os principais doadores em cada 
país, e estes são os dados aceites internacionalmente: Portugal é o principal 
doador em São Tomé e Príncipe.

É um país que se enquadra nos chamados «estados frágeis»: dimensão, 
isolamento geográfico, constrangimentos ao desenvolvimento económico. 
Portugal tem uma atenção particular a São Tomé e Príncipe: temos uma 
língua comum, uma matriz jurídica semelhante, uma comunidade santo-
mense significativa em Portugal, uma relação de proximidade em termos 
históricos e de memória (e o IMVF é um bom exemplo disto). Todas estas 
razões tornam a nossa intervenção mais eficaz. É mais fácil intervir num país 
onde conhecemos bem as estruturas, até porque têm semelhanças com
as nossas. 

É muito importante manter uma relação política e de diálogo com os países 
com os quais cooperamos, independentemente da sua dimensão. São Tomé
e Príncipe é membro da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa), faz parte de diferentes grupos com os quais temos necessidade 
de ter diálogo, é um interlocutor válido em vários círculos, a cooperação
é a nossa porta de entrada. 

A Cooperação Portuguesa começou por ser uma atitude de assistência 
técnica, que foi alvo de críticas: neocolonialismo, pós-colonialismo, pater-
nalista. Em Portugal, nunca tivemos muito a componente de substituir

O que pensam de nós
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O IPAD foi o parceiro do IMVF no projeto Saúde para Todos. Gostei muito 
deste trabalho, foi das coisas mais fantásticas que fiz até hoje e já levo
40 anos a fazer o que gosto. 

O IMVF candidatou-se ao concurso para as organizações não-governamentais
do IPAD, e ganhou - o projeto contemplava dois distritos. Continuou a concorrer 
e a ganhar, o projeto dava excelentes resultados (eram projetos plurianuais).

Quando foi necessário fazer uma reflexão sobre a cooperação portuguesa 
em São Tomé e Príncipe - havia um programa português diretamente de 
apoio ao Hospital Central que corria sempre mal, havia qualquer coisa que 
não funcionava - a direção do IPAD achou que devíamos apostar mais nos 
cuidados primários do que na conclusão final e foi por isso que escolhemos
o IMVF, achámos que seria a ONG mais indicada. Visitámos o terreno e perce-
bemos a forma como eles trabalhavam. Além do mais, trabalhavam só com 
santomenses.

Sempre achámos o projeto muito interessante e os números vieram dar-nos 
razão. Mais recentemente houve a opção das especialidades - e quero deixar 
aqui uma palavra de agradecimento aos médicos que estão neste projeto, 
são fantásticos, estive duas vezes com eles em São Tomé e Príncipe, vi como 
passam 12 a 14 horas por dia em Bloco Operatório, o ambiente fantástico 
que se vive nos poucos momentos de descanso. Os projetos não se fazem 
sem pessoas.

Os números falam por si. Quando começámos, a malária era a quarta inci-
dência de morte em São Tomé e Príncipe. A rede de cuidados primários 
permitiu uma diminuição e deu-nos a certeza que esta era a melhor forma 
de atuar em São Tomé e Príncipe. Muito importante foi a introdução da 
telemedicina, a permitir consultas e diagnóstico à distância, e a ida das 
missões de especialidades, que reduziu muito o número de evacuações. Isto 
em termos de projeto. Em termos de desenvolvimento do país, a ideia que 

O que pensam de nós

Para nós, este projeto começa em 2005, com a assinatura do protocolo - com 
esta designação o projeto ainda não tem 25 anos. É evidente que o projeto 
não nasce do nada, surge na sequência de uma série de interações que deram 
origem ao Saúde para Todos, sempre com o apoio da Cooperação Portu-
guesa. Claro que acabamos sempre por necessitar de intervenções em vários 
domínios e é preciso encontrar outros parceiros financiadores, e o IMVF tem 
feito lindamente essa parte. Os protocolos entre o IMVF e a Cooperação 
Portuguesa foram sempre renovados. Estes projetos não podem ser ações 
pontuais, é preciso que haja continuidade para haver resultados. A Coope-
ração tem uma grande preocupação com a sustentabilidade dos projetos, de 
modo a que se possa fazer uma saída ponderada - e isso implica a formação 
de quadros locais e a apropriação política dos projetos. O IMVF é um parceiro 
fiável, uma entidade com experiência e conhecimento do terreno, e capaci-
dade para agilizar a implementação de projetos como o Saúde para Todos. 
Este projeto não exisitiria sem o IMVF, mas também não existiria sem
a Cooperação Portuguesa. É uma cooperação para continuar.

É muito importante que os resultados desta cooperação tenham visibilidade, 
tanto em São Tomé e Príncipe como em Portugal, porque é essa visibilidade 
que nos permite manter uma relação de continuidade. A Saúde é uma área 
que toca muito diretamente na vida das pessoas, em aspetos que são muito 
básicos, o que faz com que projetos como este sejam muito acarinhados 
pelos governos dos países, independentemente do estado das relações
no momento. Esta visibilidade também é importante para ancorar a Coope-
ração Portuguesa, porque internamente nos dá possibilidade de manter
os projetos, mostrarmos que temos preocupações de sustentabilidade
e de eficácia. A visibilidade permite-nos mostrar resultados e é um facili-
tador de contactos com os países. 

dr. paulo nascimento
Vice-Presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,

cargo que desempenhou entre julho de 2012 e julho de 2014
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Foi a partir de 2004, quando fiquei responsável pela cooperação com São 
Tomé e Príncipe (cada membro da direção do IPAD era responsável pela 
cooperação com um país), que comecei a contactar mais com o Instituto 
Marquês de Valle Flôr. Já havia um relacionamento do IMVF, enquanto ONG, 
com o IPAD, já havia financiamento da União Europeia e da cooperação portu-
guesa para um projeto na área da Saúde em São Tomé e Príncipe - projeto 
que na altura só abarcava uma parte do território. Era um bom projeto, mas 
relativamente pequeno. Era preciso pensar a cooperação com São Tomé
e Príncipe mais a longo prazo, três, quatro anos.

O projeto Saúde para Todos, do IMVF, pareceu, quer a olhos portugueses, 
quer a olhos santomenses, um bom projeto para replicar, de modo a que 
abarcasse mais território e fizesse transformações mais profundas no 
sistema de saúde de São Tomé e Príncipe. Demos então um grande salto,
o projeto passou a cobrir todo o território, incluindo a ilha do Príncipe, que
é ultra-isolada. Foi uma boa cooperação entre a cooperação portuguesa 
oficial e o Instituto Marquês de Valle Flôr - sistematicamente é feita a avaliação 
do trabalho e o Saúde para Todos é um projeto estruturante para o desenvol-
vimento de São Tomé e Príncipe.

A telemedicina surgiu no seguimento de tudo isto. Saí na altura da fusão com
o Instituto Camões (2011/12), mas sim, modestamente acho que fui uma 
impulsionadora deste programa, porque havia um excelente projeto de base, 
implantado no terreno, com os locais, sob a coordenação do IMVF. Se não 
houvesse esse projeto de base não teria sido possível replicá-lo. E tivemos
a sorte de na altura haver disponibilidade financeira para o implementar. 

Estive imensas vezes em São Tomé e Príncipe. Era responsável por toda
a cooperação portuguesa com o país (que incluía o projeto Saúde para 
Todos). Era preciso fazer o acompanhamento regular do programa e ia lá 
uma vez por ano, pelo menos.

O que pensam de nós

ficou é que os santomenses «descansam» no Valle Flôr o sistema de saúde
e não aproveitam - e isto não belisca minimamente o trabalho do Instituto 
- a eficiência do IMVF para montar o seu próprio sistema, um sistema que 
eles controlassem e para o qual não dependessem de terceiros. O Dr. Edgar,
o Dr. Lima, os técnicos no terreno, são pessoas que podem aguentar o projeto. 
Quero deixar uma palavra de apreço ao Simplício, o homem da logística em 
São Tomé, e ao Dr. Paulo Freitas e ao Dr. Ahmed, sobretudo o Dr. Ahmed, que 
é cansativo a obrigar as pessoas a trabalhar. Juntaram-se aqui pessoas com 
muita qualidade para fazer as coisas funcionar.

Tenho receio que com menos dinheiro o projeto possa colapsar. Mas estas 
coisas do desenvolvimento são um bocado cínicas, este é um mundo cínico 
que muitas vezes não está ao serviço de quem precisa, mas de quem manda. 
É preciso saber optar.

O Saúde para Todos é um projeto que responde às necessidades. As especia-
lidades diminuiram drasticamente o número de evacuações e estas coisas 
têm de ser contabilizadas. Temos de olhar para os projetos em termos de 
eficiência económica: ver em primeiro lugar se responde às necessidades,
e em segundo se é sustentável do ponto de vista económico. Acho que a fase 
seguinte é incorporar isto no sistema de saúde de São Tomé e Príncipe - todo 
o sistema de cuidados primários é suportado por santomenses. Aceita-se 
que as especialidades terão sempre de ser feitas por fora.

dr. Manuel Correia
Presidente do IPAD (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento),

cargo que desempenhou até 2012
Foi Vice-Presidente desta instituição entre 2001 e 2003
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O meu relacionamento com o Instituto Marquês de Valle Flôr vem, sobretudo, 
através do Dr. Ahmed e do Dr. Edgar. Trabalhei no Plano, e quando tive oportuni-
dade de candidatar-me a uma bolsa para os Estados Unidos, quem fez a avaliação 
foi o Dr. Ahmed. Quando regressei, o Dr. Ahmed já estava no Monte Café, com 
o IMVF - como eu era um doente assíduo de paludismo, tive de recorrer muitas 
vezes ao Dr. Ahmed, que representava o Instituto. Ahmed sempre foi um médico 
amigo, tenho com ele uma ligação muito afetiva, muito próxima. É uma pessoa 
super-produtiva, devotado à causa de São Tomé, é a melhor escolha que Valle Flôr 
poderia fazer.

O Instituto Marquês de Valle Flôr, com os seus programas, tem sido de grande 
utilidade para São Tomé e Príncipe, tem dado um grande contributo para
o progresso do país. E este contributo talvez não fosse tão efetivo sem a vontade
e a disponibilidade do Dr. Ahmed.

O Instituto Marquês de Valle Flôr faz parte da história de São Tomé e Príncipe, 
na agricultura, na produção. Hoje, é um parceiro no domínio da Saúde, tem dado 
um grande contributo para tratar muita gente. Também me sinto, de certo modo, 
um agente oficioso do IMVF, pelas pequenas coisas que faço, pelas coisas de que 
usufruo, funciono também no boca-a-boca.

Como economista, acredito que é possível criar riqueza em São Tomé e Príncipe, 
num clima de paz e de solidariedade social. A luta contra a pobreza não é possível 
sem nos organizarmos, sem a política ser mais construtiva, com operações 
concretas que levem à criação de riqueza e distribuição de rendimento.

Paz e mais solidariedade - e essa solidariedade passa muito pelo IMVF, que tem um 
considerável conjunto de programas a decorrer no país. Da nossa parte - governo 
e povo - é preciso mais trabalho, mais honestidade, mais clareza. É preciso que 
o povo trabalhe mais, que seja mais disciplinado - nos anos trinta do século XX 
fomos o primeiro produtor mundial de cacau, com uma produção anual de 33 
mil toneladas. Hoje produzimos 1500 toneladas. É preciso muito trabalho e muita 
organização para haver resultados.

dr. Jorge Santos
Economista, especialista em Desenvolvimento, assessor para os Assuntos Económicos, 

diretor executivo da Autoridade Conjunta de Comércio e Investimento
(autoridade conjunta de São Tomé e Príncipe e da Namíbia)

O que pensam de nós

A cooperação para o desenvolvimento é um trabalho muito gratificante, 
especialmente ao nível da cooperação bilateral, porque é possível ver resul-
tados, é possível ver como modificar vidas. É muito diferente do trabalho 
que se faz à secretária, que também é importante, mas o envolvimento
é diferente. A vida das pessoas é afetada pela positiva quando os projetos 
são bons. Vou ficar sempre com uma grande ligação à cooperação portu-
guesa, e obviamente, a São Tomé e Príncipe.

dra. Inês rosa
Vice-Presidente do IPAD, cargo que desempenhou entre 2004 e 2012.

Responsável pela cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe
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78. Equipas médicas e responsáveis do IMVF no aeroporto de São Tomé momentos antes do 
regresso a Portugal. 
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“A parceria do estado santomense com o instituto Marquês de Valle Flôr (iMVF) é uma parceria francamente 

boa. O iMVF está em São Tomé e Príncipe há 25 anos e tem feito um trabalho notável, meritório, tem ajudado

o estado santomense a suprir as carências que o país tem em várias áreas”. 

dr. Gabriel Costa
Primeiro-Ministro da República de São Tomé e Príncipe

“considero, pois, a intervenção do instituto Marquês de Valle Flôr como altamente meritória, associando uma 

dimensão humana, social e cientifica digna de merecido reconhecimento público”.

dr. paulo Macedo
Ministro da Saúde de Portugal
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