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PREFÁCIO

RESILIÊNCIA, conceito de origem na física, é a propriedade de um ma-
terial acumular energia sem rotura quando submetido a stress, e voltar 
ao estado normal quando cessa o evento adverso. 

O autor do livro Pandemia: Resiliência dos Sistemas de Saúde, adaptou-
-o, considerando que testados pela pandemia da covid-19, alguns sistemas 
de saúde responderam de forma adequada, outros da melhor forma possí-
vel e, de todos se espera que não só recuperem como consigam ultrapas-
sar o caos gerado pela falta de controlo da doença crónica, e não COVID.

Esta é a grande força desta obra. Casimiro Dias não se limita ao cená-
rio, identifica fragilidades e constrangimentos, faz uma verdadeira aná-
lise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats), com uma visão 
objectiva e focada. Termina com propostas de modo a que os sistemas 
de saúde não só sejam resilientes, mas ainda possam melhorar a quali-
dade de cuidados, com os ensinamentos que a pandemia proporcionou. 

O enquadramento descreve os impactos seja da doença como da vaci-
nação, e pede respostas imediatas à pandemia e à doença crónica, assim 
como respostas continuadas e sólidas à economia e à saúde.

A saúde mental é o paradigma de uma área com necessidades pre-
mentes e crescentes, em todas as idades, organizada vagamente a nível 
nacional, sem a preocupação do contexto local, ou de grupos específicos 
como adolescentes ou profissionais de saúde. 

Outro capítulo versa a equidade e o acesso aos cuidados da saúde 
tão assimétricos entre países e mesmo dentro de cada país. Mais do que 
equidade, pede-se justiça, o que envolve também «Saúde em todas as 
Políticas», tema de uma presidência finlandesa da União Europeia no 
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início do milénio, adoptado pela OMS com a ideia de que as políticas de 
qualquer sector têm impacto na saúde, e que por sua vez, a saúde tem 
consequências em todas as áreas. Conceito defendido há décadas pelos 
estrategas da saúde, mas apenas integrado pelos políticos nestes últimos 
dois anos. 

Uma das grandes lições da pandemia, tão focada nos mais velhos, foi 
a percepção do ruído na comunicação e colaboração entre a Segurança 
Social e a Saúde. Por definição, um sistema de saúde garante o acesso 
adequado aos cuidados de saúde conforme a necessidade de cada cida-
dão, a equidade de cuidados e a qualidade destes, assim como a susten-
tabilidade dos sistemas numa perspectiva de partilha intergeracional. 

O capítulo seguinte é sobre os determinantes sociais. Em 1991, o 
modelo de Dahlgren e Whitehead com os seus três níveis de determi-
nantes, de macro para micro: i) o socioeconómico, cultural e ambiente, 
ii) o social e comunitário, iii) o individual e os estilos de vida, tem sido 
apontado como a base estratégica essencial para uma população saudá-
vel. Para além de políticas centrais para a pobreza, a exclusão social e o 
desemprego, Fernando Pádua, Michael Marmot, Martin McKee entre 
outros escolhem a educação e a literacia em saúde como metas a curto 
prazo. Imigrantes e pobres, excluídos com níveis educacionais baixos, 
procuram os cuidados de saúde mais tarde, com doença mais grave ou 
até numa fase irreversível.

Os serviços hospitalares responderam de forma imediata, compra-
ram ventiladores e camas de cuidados intensivos e contrataram profis-
sionais (em número insuficiente há décadas) que os media noticiaram 
largamente. Mas esta resiliência disruptiva parou os cuidados primários, 
cancelou serviços electivos, atrasou diagnósticos de novo, e aumentou  
irremediavelmente os anos de vida potenciais perdidos.

Por isso, o autor chama a atenção para a importância dos cuida-
dos de saúde primários, mais perto e mais acessíveis ao cidadão. E eu 
acrescentaria os cuidados domiciliários, as equipas da comunidade pois  
mesmo com acesso universal aos cuidados, estes grupos não os pro-
curam. Uma Medicina compreensiva, de proximidade e de oportuni-
dade, da responsabilidade local envolvendo as autarquias, desenvolvida 
nos bairros residenciais, nos locais de trabalho e lazer.

A gestão da doença crónica com um gestor de caso, que será um dos 
profissionais de saúde da equipa, e numa fase mais avançada a auto-gestão 



11

PREFÁCIO

da doença crónica, seriam conquistas que permitiriam o controlo da si-
tuação, mesmo em tempo de acesso diminuto a consultas programadas.

Este processo é actualmente facilitado pela transformação digital com 
o estado de emergência a obrigar a organização das teleconsultas, e moni-
torização por eHealth, que pela sua importância ocupa todo um capítulo. 

Mas Casimiro Dias vai mais longe e aponta a importância dos siste-
mas de vigilância, o papel da saúde pública, o acesso aos medicamentos 
(e às vacinas), a transparência das empresas farmacêuticas quanto aos 
custos. As estratégias de vacinação a repensar a nível mundial, sendo 
que o egocentrismo visível dos países desenvolvidos não vai evitar o ris-
co permanente, enquanto todos os outros países não tiverem imunidade 
de grupo.

Um outro capítulo é o de recursos humanos com o problema cróni-
co de escassez e migrações, combinação de competências e segurança. 
A mortalidade dos profissionais da saúde na primeira onda, por equi-
pamentos deficientes ou inexistentes é inaceitável, assim como não é 
possível ignorar e não disponibilizar apoio programado aos problemas 
de saúde mental gerados pelos medos, pelas difíceis decisões de escolha 
entre doentes, pelas mortes repetidas e diárias.

E não menos importantes os capítulos sobre governação e financia-
mento que respondem às perguntas iniciais do autor nomeadamente 
«lições a tirar da pandemia» e «como preparar o sistema de saúde para 
novas pandemias» e ficam amplamente esclarecidas. 

A experiência de Casimiro Dias sente-se neste livro, reflexão amadu-
recida de uma vida dedicada à saúde em Portugal e no Mundo. A leitura 
proporcionada será com certeza uma mais valia para todos os que pla-
neiam a saúde.

Maria do Céu Machado
Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos
Ex Presidente do INFARMED (2017-2019)
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