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Assunto: Serviço de Neonatologia da Maternidade Bissaya Barreto

Destinatário: Min. da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
O Sindicato dos Médicos da Zona Centro alertou, nos últimos dias, para o perigo de rutura
iminente do Serviço de Neonatologia da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra.
Em causa estão o envelhecimento e insuficiência do quadro médico no Serviço. Segundo o
comunicado do SMZC, «ao fim de uma década sem renovação do quadro médico, foi feita uma
contratação, que mais não foi que um “penso rápido” num problema de grande envergadura».
Tal foi posto em evidência, acrescenta-se, «pela saída da escala de urgência de um médico do
quadro», situação que «tem levado a uma sobrecarga de trabalho para os profissionais
existentes, todos a realizar muito acima das 200 horas extraordinárias permitidas por lei, que se
traduz num grau severo de exaustão».
Refere-se também que «o quadro do Serviço de Neonatologia não pode continuar a garantir o
funcionamento da Unidade de Neonatologia, caso não se verifique contratação urgente de um
neonatologista e planeamento de contratação nos próximos dois anos de três pediatras para
formação em Neonatologia, que se realiza após dois anos de efetiva atividade em horário
completo em Unidade de Neonatologia, o equivalente a um ciclo de estudos especial».
O Serviço de Neonatologia é fundamental na Maternidade Bissaya Barreto, que faz cerca de 2
500 partos por ano e presta cuidados a prematuros da região centro e do país. Trata-se de uma
unidade que recebe grávidas com risco de parto prematuro a partir das 24 semanas e que, além
da Unidade de Cuidados Intensivos de Neonatologia, garante a realização da consulta externa,
a avaliação de todos os recém-nascidos da MBB e a consulta de telemedicina.
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Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra
da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1- Tem V. Exa. conhecimento da situação de rutura em que se encontra o Serviço de
Neonatologia da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra?
2- Para quando está prevista a contratação de novos médicos especialistas, por forma a
assegurar o bom desempenho do serviço, fundamental para a região centro do país?

Palácio de São Bento, 4 de abril de 2019
Deputado(a)s
ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)
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