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PROGRAMA DE ACÇÃO  

 

Caros Colegas 

 

Passados 3 anos desde que nos propusemos assumir a Direcção do Colégio de Neuropediatria, 
mantém-se actual o retrato que fazíamos desta área da Medicina. Afirmávamos nessa altura que a 
Neuropediatria tem especificidades inquestionáveis. Distingue-se de outras áreas por uma massa de 
conhecimento médico-científico e por uma lógica de exercício que são específicas. Na sua 
organização há igualmente particularidades, não sendo a menor o facto de incluir profissionais com 
dois tipos de formação de base muito distintos sem que essa inclusão envolva a mínima polémica 
entre os próprios.  

Continuamos a entender como afirmámos há 3 anos que o objectivo do Colégio da 
Subespecialidade de Neuropediatria da Ordem dos Médicos é a elevação e manutenção 
de um grau de excelência na prática da neurologia pediátrica em Portugal, que a principal 
razão desse objectivo é o benefício das crianças com doenças neurológicas, sendo corolário 
importante dessa excelência, o respeito e confiança recebido pelos profissionais desta área por parte 
dos colegas de outras especialidades e de outros países. 

No entanto, a reduzida expressão numérica dos especialistas desta área, que não traduz a relevância 
do nosso trabalho e a sua já referida especificidade, sempre nos colocou numa situação de alguma 
fragilidade em relação às tutelas e aos pares, nem que fosse apenas por desconhecimento ou 
incompreensão. Nunca como agora se levantaram tantas ameaças ao desenvolvimento e mesmo à 
manutenção da nossa actividade com os padrões de qualidade e segurança que se exigem. A 
reorganização anunciada dos serviços de saúde, incluindo as dos centros e as redes de 
referenciação, a falta de coordenação e objectivos comuns com outras áreas afins são exemplos 
destas dificuldades actuais. 
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Aproveitamos para agradecer o total apoio e os ensinamentos recebidos dos colegas Célia Barbosa, 
Pedro Cabral, Maria José Fonseca e Manuela Santos, que continuamos a considerar uma reserva 
técnico-científica acrescida. Todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos três anos só foi 
possível com o seu contributo. 

É no sentido de continuar e intensificar esse trabalho que aceitámos assumir a recandidatura a um 
novo mandato.  

Como meios para atingir o objectivo desejado, propomo-nos: 

1. Contribuir como antes para a obtenção da melhor formação profissional nesta área, 
aproximando-a na prática real do European Paediatric Neurology Training Programme, vulgo 
”Syllabus”.  

a. Como meta a atingir nesse sentido, não esquecemos o objectivo ideal da criação de um 
internato complementar específico, o que implica a criação de uma especialidade 
autónoma, continuando o esforço das Direcções anteriores.  

b. Enquanto essa meta não for possível de concretizar, assegurar a melhor qualidade e 
exigência na formação dada através dos actuais Ciclos de Estudos Especiais, procurando 
com o mesmo rigor com que se faria com um internato autónomo, que tenham a 
periodicidade e regularidade determinadas pelas reais necessidades do País, atendendo 
às especificidades regionais. 

2. Colaborar com o Conselho Nacional Executivo no sentido de defender a Neuropediatria, as suas 
melhores práticas e os seus profissionais junto da tutela e das restantes instituições, dentro do 
respeito pelo quadro legal dos estatutos dos Colégios da Ordem dos Médicos. Isto inclui a defesa 
intransigente no seio dos fóruns oficiais onde pudermos intervir, do que consideramos 
tecnicamente correcto e adequado para os cuidados neuropediátricos à população. 

3. Estabelecer pontes de entendimento entre as especialidades de neurologia e de pediatria e as 
outras áreas afins, para a defesa do âmbito da nossa actividade com a formação técnica, 
científica e humana e os padrões de qualidade adequados. 

 

Em mais esta fase de transição reafirmamos que o que nos move é apenas algum sentido de 
responsabilidade e a vontade de contribuir para que os neuropediatras continuem a gostar e a 
desempenhar com gosto e orgulho a sua actividade. Esperamos conseguir manter a confiança de 
quem nos apoiou.  

Subescrevemo-nos, 

Carla Mendonça, Inês Carrilho, José Carlos Ferreira, Olavo Gonçalves, Rita Lopes da Silva 

 
 

2 
 


