
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

– O Serviço de Ortopedia do Hospital Pediátrico de Coimbra foi criado em 1995, por Despacho

da Direcção-Geral da Saúde, que reconheceu a especificidade e diferenciação técnica

alcançadas na área da Ortopedia Pediátrica.

- Esta situação permitiu o crescimento e desenvolvimento progressivo do Serviço, à semelhança

de todos os Serviços de Ortopedia Pediátrica que são referências a nível internacional. Este

Serviço é hoje uma referência nacional e internacional em áreas de excelência como tumores,

escolioses ou pé boto, entre outros.

- A excepcional qualidade que é reconhecida ao Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital

Pediátrico de Coimbra foi tornada possível por estarem reunidos quatro factores fundamentais:

competência técnica, dedicação exclusiva do Quadro Médico, experiência acumulada e

autonomia na sua direcção e organização.

– A área de influência do Serviço de Ortopedia Pediátrica do Centro Hospitalar e Universitário de

Coimbra (CHUC), EPE - Hospital Pediátrico ultrapassa em muito as fronteiras da Região Centro

sendo, como já referimos, uma referência nacional.- No entanto, o recém-publicado

Regulamento Interno do CHUC, EPE, omite o nome do Serviço de Ortopedia Pediátrica na

listagem dos seus 'Serviços de Acção Médica', sendo este o único Serviço do Hospital

Pediátrico, que 'desaparece' com a inclusão do Hospital Pediátrico no CHUC.

– Ora, esta omissão seria compreensível se a produtividade ou qualidade do Serviço não

fossem adequadas. Contudo, ao analisar-se o Relatório de Actividades de 2012, constata-se

que, apesar de dois Médicos do Serviço se terem aposentado, a produtividade e qualidade de

todos os parâmetros do Serviço manteve-se ou melhorou.

– De acordo com a informação que chegou ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, todos os

Médicos do Serviço estarão preocupados uma vez que a extinção de um Serviço como este,

altamente diferenciado e que recebe doentes complexos de todo o país, coloca em causa a

qualidade da prestação de cuidados às crianças e adolescentes portuguesas com problemas

músculo-esqueléticos.

- Todos os Directores dos restantes Serviços do Hospital Pediátrico terão já manifestado a sua



preocupação relativamente a qualquer tentativa de eliminação do Serviço de Ortopedia

Pediátrica por parte do CHUC. Importa não esquecer que muitas doenças que afectam crianças

e adolescentes exigem uma abordagem multidisciplinar, específica e diferenciada.

– Acresce que o Serviço de Ortopedia Pediátrica faz parte do património de excelência

assistencial e formativa acumulado pelo Hospital Pediátrico de Coimbra e eliminar ou diluir este

Serviço num Serviço de Ortopedia Geral pode representar um retrocesso de décadas para a

Ortopedia Pediátrica e para a Saúde das crianças.

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 ao Senhor Ministro

da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma V. Exa. a intenção da eliminação do Serviço de Ortopedia Pediátrica do

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE?

2 – Em caso afirmativo, quais os motivos que a justificam?

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 28 de Janeiro de 2013

Deputado(a)s

JOÃO SERPA OLIVA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

MANUEL ISAAC(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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