
Para assinalar o Dia Mundial na Região Autónoma da Madeira 

Centros de saúde abrem portas na manhã de sábado 

A Secretaria Regional da Saúde preparou uma série de atividades 

para assinalar, no próximo sábado, o Dia Mundial da Saúde. Este 

ano, sob a temática 'Saúde para todos'.  

os centros de saúde concelhios da Região estarão de portas 

abertas entre as 10 e as 13 horas de sábado. É uma iniciativa da 

Secretária Regional da Saúde (SRS), que pretende comemorar o 

Dia Mundial da Saúde, que será assinalado nesse dia, sob a 

temática 'Saúde para todos'.  

O anúncio foi feito ontem numa conferência de imprensa que decorreu no auditório do Instituto da Administração 

da Saúde (IASAÚDE), e na qual foi divulgada a agenda de atividades previstas para a ocasião.  

Os centros de saúde em questão são o do Bom Jesus; Câmara de Lobos; Ribeira Brava; 

Ponta do Sol; Calheta; Porto Moniz; São Vicente; Santana; Machico; Santa Cruz e Porto 

Santo, afirmou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, acrescentando que os 

mesmos serão visitados pelo Governo Regional na ocasião.  

Pelas 10h30 de sábado, os profissionais dos 11 centros de saúde vão explicar à população 

a missão e funcionamento dos referidos O centros e fazer algumas recomendações sobre a 

vigilância e promoção da saúde, disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia. 

Posteriormente, entre as 12 e as 13 horas, os interessados serão submetidos a uma 

avaliação dos seus parâmetros de saúde, no que toca ao Índice de Massa Corporal, 

valores de pressão arterial  

e glicémia.  

Ainda a propósito do Dia Mundial de Saúde, para o dia anterior, sexta-feira, está prevista 

para as 10 horas uma conferência que vai decorrer no auditório do Centro de Estudos de 

Histórias do Atlântico, sob a temática 'Saúde para todos: uma prioridade', e que será 

proferida por Maurício Melim. 

 Chamar a atenção da população para a importância das boas práticas na área da saúde é 

o intuito da SRS, afirmado pelo seu representante, que traduziu a temática 'Saúde para 

todos' como a necessidade de que toda a gente do mundo tenha acesso a cuidados de 

saúde.  

“A responsabilidade do cidadão nos seus hábitos de saúde é uma responsabilidade que não é só individual, mas a 

partir de um determinado momento passa a ser uma responsabilidade coletiva que atinge a comunidade, a família, 

profissão amigos”, declarou Pedro Ramos.  

 

O FUTURO DA SAÚDE NA REGIÃO  

A importância dos Cuidados de Saúde Primários, para os quais são apresentados objetivos de cobertura na ordem 

dos 100%, foi ressaltada pelo secretário, que abordou também sobre o futuro da Saúde na Região.  



De acordo com o mesmo, o Governo Regional pretende organizar “de forma diferente” os rastreios do cancro do 

colo uterino, do cancro colo retal e do rastreio visual na criança.  

No que toca à Rede de Cuidados Continuados, Pedro Ramos destacou o exemplo nacional (que vai 'duplicar' o 

número de camas de oito mil para 15 mil) e garantiu que a Região está a trabalhar nesse sentido, através uma 

ação tripartida entre as Secretarias da Saúde, da Inclusão e Assuntos Sociais e das Finanças.  

A especialização domiciliária é outra das apostas da Saúde, para retirar os doentes dos hospitais e garantir que 

sejam acompanhados nos seus domicílios.  

O Governo Regional pretendente, com essa medida, desviar os idosos das unidades de saúde, reduzindo dessa 

forma o risco de infeções hospitalares, o que, de acordo com o secretário, vai ao encontro ao desejo da população 

de não passar muito tempo no hospital.  

Pedro Ramos explicou que o novo hospital da Madeira terá menos camas do que o atual, por estar “virado para a 

cirurgia do ambulatório, para a hospitalização de dia e para a hospitalização domiciliária”. 

Assim, o futuro da Saúde para Região passa por concretizar aquilo que tem sido “pensado nas múltiplas reuniões 

que têm decorrido na Secretaria Regional da Saúde”, desde que as “condições financeiras” e a quantidade de 

recursos humanos permitam, concluiu o secretário regional da Saúde. 
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