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Introdução
Na saúde a relação é considerada uma competência opcional e avaliações de desempenho
concentram-se nas capacidades técnicas, negligenciando a qualidade das interações. No
entanto, a relação é basilar ao cuidado e, simultaneamente, a principal causa de conflitos
entre profissionais de saúde e pacientes. O Método de Cuidados Gineste-Marescotti (MCGM) ,
com base na filosofia de cuidados Humanitude (FCH), promove a profissionalização da relação
nos cuidados.
Objetivo
Este seminário pretende apresentar o impacto da MCGM e FCH na qualidade dos cuidados nas
unidades de saúde em que foi implantado , durante os três últimos anos em Portugal.
Método
Um seminário onde 5 oradores irão refletir sobre a necessidade de uma mudança de
paradigma nas instituições de saúde, sobre a aplicabilidade nos programas de base dos
estudantes de saúde, sobre o estado da arte em Investigação e projetos de investigação
associados, os resultados alcançados no contexto de cuidados e sobre o sucesso deste projeto
de empreendedorismo social.
Resultados
Três anos após a primeira Tese de Doutoramento sobre a Humanitude, de onde saíram
inúmeras informações exemplificativas do impacto positivo da implementação do MCGM e
FCH numa unidade de cuidados de saúde, outros estudos científicos apresentaram uma
redução de 49,12 % na administração de medicamentos psicotrópicos e uma redução de 30,7%
de pacientes acamados numa enfermaria de medicina, uma redução de 63% dos sintomas
comportamentais e psicológicos da demência ( SCPD ) durante os cuidados, uma redução de
33% da incidência de quedas e uma redução de 33% no absentismo de cuidadores num lar de
idosos, uma redução de 14% de pessoas dependentes e muito dependentes, uma redução de
40,12 % na recusa de cuidados e uma redução de 41,61% dos SCPD no contexto domiciliário.
Para além disso o IGM Portugal foi distinguido com o prémio de " Qualidade Investigação" pelo

Instituto Politécnico de Leiria e "Boas Práticas de Empreendedorismo Social" pelo Instituto de
Empreendedorismo social .
Conclusão
As competência relacionais têm sido omissas na formação em saúde, e por isso têm sido
negligenciado pelos profissionais. No entanto, está positivamente relacionada com indicadores
de desempenho, tais como a satisfação do cliente e resultados de saúde, exigindo por isso
maiores esforços na sua profissionalização .
A conclusão da Tese de Doutoramento permitiu a disseminação de MCGM e FCH no contexto
dos cuidados Português. Vários estudos têm comprovado a eficiência deste método de
cuidados e o impacto positivo nas pessoas cuidadas, nos profissionais de saúde e nos ganhos
em saúde. Portanto MCGM e a FCH devem ser promovidos entre os estudantes, profissionais e
gestores, tanto nacional como internacionalmente .
O MCGM e a FCH estão intimamente associados a boas práticas e este seminário aborda-os de
várias perspectivas, apresentando resultados interessantes sobre essa ferramenta de cuidados
inovadora .
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