Exm.º Senhor
Presidente da Comissão de Saúde
M.I. Deputado José de Matos Rosa

Assunto: Audição urgente dos responsáveis do Serviço de Pediatria e da urgência pediátrica,
bem como do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta.

A Ordem dos Médicos tem alertado, de forma recorrente, o Ministério da Saúde, para a grave
escassez de pediatras que se verifica no Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, a qual está
a por em causa a qualidade da prestação de cuidados de saúde às centenas de crianças e jovens
que, diariamente, recorrem ao serviço de pediatria e à urgência pediátrica daquela unidade
hospitalar.
O próprio Bastonário da Ordem dos Médicos chegou mesmo a avisar, recentemente, que “Não
nos podemos esquecer que, sem os meios humanos mínimos, é a qualidade dos cuidados
prestados e a segurança das crianças que ali acorrem todos os dias que fica comprometida”,
razão pela qual apelou, aliás, a uma “intervenção urgente do Ministério da Saúde para reverter
esta irregularidade que coloca em risco a atividade clínica”.
Porém, ao invés da expectável intervenção ministerial, o Bastonário deu conta de que, pelo
contrário, “a ministra da Saúde apressou-se a negar os factos, em vez de ter investido todos os
esforços no sentido de reforçar o quadro de pediatras”, pelo que, alertou ainda, “Chegámos
assim a uma situação limite e inevitável”.
De recordar que a gravidade desta situação levou já a que chefes de equipa do HGO
entregassem um pedido de isenção de responsabilidade, estando igualmente a ser posta em
causa a própria formação dos médicos internos da especialidade de pediatria, muitos dos quais

estão a ser obrigados a prosseguir parte do seu internato no Hospital de Dona Estefânia, por
falta de condições para o efeito no HGO.
Acresce que, hoje mesmo, foi noticiado que, a partir do próximo dia 8 de abril, ou seja, já daqui
a três dias, o HGO passará a reencaminhar, para os Centros de Saúde, as crianças triadas nas
escalas do Serviço de Urgência de Pediatria com pulseira verde ou azul, admitindo-se ainda que,
a partir de dia 13, a urgência pediátrica do HGO esteja mesmo em “risco de encerrar” no período
noturno, por “falta de médicos”.
Importa, pois, obter dos responsáveis do HGO o cabal esclarecimento acerca das atuais condições
de funcionamento do referido estabelecimento hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, em
especial no seu serviço de pediatria e na urgência pediátrica e, bem assim, conhecer, as medidas
tomadas para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados prestados às crianças e jovens que
ali acorrem.

Nesta conformidade, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer que a Comissão de Saúde
delibere solicitar a audição urgente dos responsáveis do Serviço de Pediatria e da urgência
pediátrica do Hospital Garcia de Orta, bem como do Conselho de Administração daquela unidade
hospitalar.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 5 de abril de 2019
Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD,
Adão Silva
Ricardo Baptista Leite
Luís Vales

