
S E C Ç Ã O  D E  S U B E S P E C I A L I D A D E  D E  
 

GASTRENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 

ELEIÇÕES –2015 

- LISTA  A  
 

Ana Filipa Lopes Santos                    

Ana Isabel Gouveia Costa da Fonseca Lopes 

Jorge Manuel Bastos Amil Dias 

Marta Daniela Brandão Lopes Tavares 

Ricardo Pedro Santos Ferreira            

 
 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO  

 

Colegas, 

 

Há cerca de 3 anos apresentámos uma candidatura à Direcção do Colégio de 
Gastrenterologia Pediátrica. A nossa proposta de programa incluía as seguintes questões: 

 

1. Reforço do papel da Gastrenterologia Pediátrica no atendimento especializado de 
patologia digestiva na criança e na realização de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos, sem prejuízo da necessária e saudável colaboração com Colegas 
Gastrenterologistas de adultos. 

2. Necessidade urgente de abrir novos Ciclos de Estudos Especiais que corrijam 
situações acumuladas e criem futuro para a formação de novos subespecialistas. 

3. Coordenação com a Direcção do Colégio de Pediatria para troca de informações e 
definição de competências técnicas e reguladoras, em paridade com as restantes 
subespecialidades. De particular importância e urgência será discutir os critérios 
recentemente anunciados pela Neonatologia de reconhecer validade a iguais períodos 
de Ciclo de Estudos Especiais ou mera frequência de serviços. 

4. Colaboração na definição de critérios de idoneidade formativa na nossa área. 
 

No término do mandato que nos foi conferido, é adequado apresentar o balanço da nossa 
actividade em comparação com a promessa feita, e propor futuro para o nosso Colégio. 

Julgámos ter cumprido todas as promessas feitas, excepto a “definição de critérios de 
idoneidade formativa” porque nada nos foi solicitado pelos órgãos da Ordem dos Médicos 
ou do Ministério da Saúde. 
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Resumidamente, escrevemos ao Bastonário e publicámos artigos de opinião na Revista da 
Ordem dos Médicos a alertar para a necessidade de respeitar competências técnicas e 
científicas da nossa subespecialidade, no interesse e respeito pelas crianças que merecem 
ser tratadas por profissionais credenciados e competentes. Escrevemos aos Directores de 
todos os Serviços de Pediatria a pedir que não cedam a determinações administrativas que 
possam colidir com o melhor interesse dos doentes. 

Promovemos a revisão dos critérios de admissão à subespecialidade, no sentido de 
colmatar o enorme défice de Ciclos de Estudos Especiais e de dar resposta a situações 
existentes de Colegas em trabalho, há vários anos, em Unidades credenciadas. Foi realizado 
um exame de admissão e 2 Colegas viram a sua situação formalmente resolvida. 
Promovemos soluções dignas e cientificamente correctas. 

Respondemos a todos os pedidos de colaboração do Bastonário e do Colégio de Pediatria, 
na discussão da proposta de revisão do currículo do internato, reafirmando os princípios de 
transparência e equidade no acesso à formação. Nomeámos representantes da nossa 
subespecialidade para grupos de trabalho da Rede de Referenciação Hospitalar (DGS) e de 
prescrição de biológicos (Infarmed) colaborando na preparação de documentos de trabalho. 

Para um novo Ciclo na Direcção do Colégio, propomos continuidade na defesa dos mesmos 
princípios de independência técnica e colaboração interpares, ao mesmo tempo que 
propomos um sinal de abertura às novas gerações de Gastrenterologistas Pediátricos pela 
inclusão de uma das Subespecialistas formadas no único Ciclo de Estudos Especiais que foi 
possível abrir. 

Assim, pedimos um voto de confiança para a seguinte lista de candidatos para o novo 
mandato: 

Profª Doutora Ana Isabel Lopes, Hospital Santa Maria 

Dra Filipa Santos, Hospital D. Estefânia 

Dr Jorge Amil Dias, Hospital S. João 

Dra Marta Tavares, Hospital S. João 

Dr. Ricardo Ferreira, Hospital Pediátrico de Coimbra 

 

Fevereiro de 2015 
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