Relatório Síntese das Atividades da Comissão Nacional
Setembro 2012 – Julho 2014
1. Reuniões gerais da Comissão: vinte e uma.
2. Regulamento da Comissão: elaboração e aprovação pelo Diretor
Geral de Saúde.
3. Criação de página na Internet da Comissão no sítio da DGS e do
endereço eletrónico cnsmca@dgs.pt.
4. Carta Hospitalar Materna da Criança e do Adolescente – ações implementadas para a sua divulgação e discussão
a. Discussão pública;
b. Apresentação e discussão em Mesa Redonda no Congresso
Nacional de Pediatria;
c. Discussão com a Direção da Sociedade Portuguesa de Pediatria;
d. Apresentação e discussão em separado com cada um dos
Conselhos Diretivos das ARS e com as respetivas Comissões
Regionais de Saúde Materna da Criança e do Adolescente
(CRSMCA);
i. Lisboa 2012.11.09: Alentejo, Algarve, LVT
ii. Coimbra 2012.11.16: Norte, Centro
e. Contactos informais com o Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde (SEAMS);
5. Comissões Regionais de Saúde Materna da Criança e do Adolescente e Unidades Coordenadoras Funcionais
a. Realização do Plenário das Comissões Regionais no dia
20.11.2013, com a presença pela primeira vez das Regiões
Autónomas, de todas as Administrações Regionais de Saúde
e participação da Ordem dos Médicos, Conselhos Diretivos
dos Colégios de Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Geral e
Familiar, Pediatria e Neonatologia, da Ordem dos Enfermeiros, Mesas dos Colégios de Saúde Infantil e Pediátrica, Saúde
Materna e Obstétrica e das Sociedades Científicas de Medicina Geral e Familiar, Obstetrícia e Medicina Materno Fetal e
Pediatria, que contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde em representação do Ministro da Saúde, e do Diretor Geral de Saúde;
b. Plenários das UCF do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo Presença do Presidente da Comissão;
c. Atualização da composição e reorganização de todas as UCF
das cinco Regiões de Saúde, da responsabilidade das Comissões Regionais;

6. Triagem Pediátrica e Obstétrica
a. Pediátrica – aprovação do relatório elaborado pelo Grupo de
Trabalho nomeado pela Comissão Nacional e seu envio a todos Conselhos de Administração dos Hospitais com Serviço
de Pediatria, com conhecimento aos Diretores de Serviço e
para o SPMS;
b. Obstétrica – constituição do Grupo de Trabalho e posterior
discussão do relatório em conjunto com o Grupo Português
de Triagem. O relatório foi enviado a todos os Conselhos de
Administração dos Hospitais com Bloco de Partos, com conhecimento aos Diretores de Serviço e para o SPMS;
7. Cuidados Paliativos/Cuidados Continuados para Crianças
a. Reunião com a Dr.ª Ana Lacerda – mentora da criação de
unidades de cuidados continuados e paliativos destinados a
crianças e adolescentes;
b. Participação como parceiro na Reunião Nacional realizada
na Fundação Calouste Gulbenkian em 2013.06.25;
c. Elaboração de projeto do despacho 8286/2014 para a nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, publicado em junho de 2014;
8. Modelo Nacional de Acreditação da Unidades de Saúde
a. No âmbito do protocolo de parceria entre o Departamento
de Qualidade em Saúde da DGS e a Comissão Nacional, em
que foi dada prioridade aos serviços hospitalares prestadores de cuidados de saúde às mulheres e crianças, foi realizada uma reunião para monitorização da situação e implementação de novos processos de acreditação;
b. Foi salientado a melhoria significativa da qualidade em termos de segurança, dos direitos dos doentes e da implementação de processos assistenciais integrados;
9. Certidão de óbito no Período Perinatal
a. Perante as dúvidas sobre quais as situações em que deve ser
emitida certidão de óbito, foi feito o levantamento da legislação e promovida uma discussão de consensualização inscrita na orientação técnica publicada no sítio da DGS em dezembro de 2013;
10. Emissão de Pareceres
a. Interpelação ao Governo pela Assembleia da República no
âmbito da proposta de Carta Hospitalar Materna da Criança
e do Adolescente, sobre a classificação do Hospital de Barcelos;
b. Posição da Comissão sobre a transferência da Maternidade
Alfredo da Costa, junto do SEAMS;
c. Mortalidade Infantil em 2011 – relatório da DGS;

d. Mortalidade Infantil em 2012 – relatório da DGS, com proposta de recomendações;
e. Petição à Assembleia da República 39-XII sobre as funções
do Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e Obstétrica;
f. Revisão da Portaria n.º 615/2010, de 3 de agosto” que contempla as regras de licenciamento para blocos de parto no
setor privado;
g. Revisão do despacho que criou a Comissão Nacional para a
redução da taxa de cesarianas;
h. Despacho n.º 1393/2013, transporte pediátrico, enviado ao
SEAMS;
i. Despacho sobre Sistema Integrado de Emergência Médica
abril de 2014;
11. Ações implementadas
a. Programa HIV/SIDA - Carta ao Diretor Dr. António Dinis, sobre a necessidade de implementação de medidas para a redução da transmissão vertical, em 2011 de 1.85%;
b. Programa de Saúde Mental - Envio ao Coordenador Dr. Álvaro de Carvalho, de proposta sobre medidas transitórias a
implementar enquanto persistir a atual situação de carência
na área Psiquiatria da Infância e da Adolescência, posteriormente enviada ao SEAMS;
c. ARS LVT rede de referenciação materna e infantil - Comentário crítico enviado ao SEAMS e ao Presidente da ARS;
d. ARS LVT - Pedido de nomeação de um representante do
Conselho Diretivo na respetiva CRSMCA, uma vez que era o
única que não cumpria o Despacho em vigor;
e. ARS Centro - Comentário crítico enviado ao Presidente sobre
mapa de vagas para assistente de cardiologia e cirurgia pediátrica;
f. SEAMS - Comentário crítico enviado ao sobre mapa de vagas
para assistente das diferentes áreas da saúde materna e da
criança;
g. Obstetra e pediatra consultores - Proposta de redação de
despacho sobre a criação/implementação enviada ao
SEAMS;
h. Indicadores de qualidade a nível Nacional – a serem dinamizados pelas Comissões Regionais e a monitorizar pelas Unidades Coordenadoras Funcionais de Saúde Materna e Neonatal e da Criança e do Adolescente;
i. Transporte Pediátrico - Preocupação enviada ao Coordenador do STEP INEM da Região Sul sobre o transporte no Algarve;

j.

Abertura de um Maternidade em Vila Verde – cartas à ACSS
e ARS Norte;
k. Alagamento da idade pediátrica em todos os Serviços de Pediatria do Continente e Regiões Autónomas – interação com
o Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, fazendo depender a idoneidade do alargamento da idade;
l. Grávidas e crianças sem médico de família - Questionário
aos ACES sobre a percentagem sem médico de família e de
propostas de estratégias para favorecer o seu acesso;
12. Reuniões de Trabalho no âmbito da Comissão
a. Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés –
presidida pela Dr.ª Ana Jorge com o objetivo de aumentar a
prevalência do aleitamento materno e responder ao repto
lançado pelo Ministro da Saúde – constituída comissão paritária
b. Associação XXS Prematuros – necessidade de elaborar recomendações para a melhoria do apoio aos pais de grandes
prematuros;
c. Notícia de Nascimento e eBoletim da Criança e do Adolescente – reunião com representantes da SPMS e DGS. Definição da estrutura da Noticia de Nascimento e de lista de diagnósticos favoritos, interligação com os softwares existentes e monitorização de indicadores;
13. Reuniões de Trabalho em que a Comissão participou
a. Mortalidade Infantil em 2011 - Reunião Nacional para reflexão;
b. Mortalidade fetal, neonata e infantil - Reunião com as ARS e
INEM sobre medidas a implementar para a consolidação/redução dos indicadores;
c. Petição 39-XII - Reunião com as Ordens dos Médicos e dos
Enfermeiros e diferentes Sociedades Científicas;
d. Psiquiatria da Infância e da Adolescência na Região Centro reunião realizada em Viseu e promovida pela CRSMCA e UCF
inter-hospitalar Centro;
e. Plataforma de Dados em Saúde Materna e da Criança – reunião com o Prof. Henrique Martins e membros da ACSS e do
SPMS. Inicialmente a intenção era criar uma plataforma destinada à saúde materna e da criança, com monitorização de
vários indicadores, taxas de cesarianas, asfixia perinatal,
muito baixo peso, mortalidade perinatal, malformações
congénitas. Acabou por evoluir para a PDS Nacional e Noticia de Nascimento;

14. Eventos em que esteve representada
a. 13º Congresso Nacional Pediatria
b. 14° Congresso Nacional de Pediatria
c. 21º Encontro da ASIC
d. IV Jornadas de Saúde Materna da ESEL
e. XIX Jornadas do Departamento de Pediatria do Hospital de
Sta Maria
f. XX Jornadas do Departamento de Pediatria do Hospital de
Sta Maria
g. 2º Plenário das UCF da Região Lisboa e Vale do Tejo
h. 6º Plenário das UCF da Região Centro
i. 7º Plenário das UCF da Região Centro
j. Lançamento do livro “Programa de Vigilância Nacional da
Paralisia Cerebral aos cinco anos de idade
k. Comemoração do Dia Mundial da Saúde
l. XIII Jornadas de Infeciologia Pediátrica
m. IV Jornadas Nacionais de Telemedicina
n. Cuidados Paliativos Pediátricos – uma reflexão. Que futuro
em Portugal?
Lisboa, 2014.07.25
O Presidente da CNSMCA

