
 

Discurso do Diretor do Departamento Pediátrico 

por altura do 40º aniversário do Hospital 
Pediátrico de Coimbra, dia 1 de junho de 2017 
 

 

Exº Senhor Dr. José Manuel Tereso, Presidente do Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Centro 

 

Exº Senhor Prof. Doutor João Gabriel Silva, Magnífico Reitor da Universidade de 

Coimbra 

 

Exº Senhor Professor Doutor Fernando Regateiro, Presidente do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

Exª Senhora Profª Doutora Fernanda Rodrigues, Presidente da Sociedade Portuguesa de 

Pediatria 

 

Exº Senhor Dr. Lopes dos Santos, Presidente da Direção do Colégio da Especialidade 

de Pediatria da Ordem dos Médicos 

 

Exª Senhora Enfª Lina Pereira, Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, e em representação da Bastonária da Ordem 

dos Enfermeiros 

 

Exª Senhora Drª Inês Balacó, Presidente da Direção da Associação de Saúde Infantil de 

Coimbra 

 

Exº senhoras e senhores, os meus cumprimentos pessoais a todos os presentes e 

institucionais a todos os elementos do atual e anterior Conselhos de Administração do 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, aos antigos diretores, administradores e 

enfermeiros supervisores do Hospital, à Drª Isabel Maia, Presidente da Direção da Liga 

dos Pequeninos e aos representantes de todas as outras instituições convidadas. 



 

BEM VINDOS! 

 



A história dos hospitais pediátricos em Portugal iniciou-se em Lisboa a quatro de agosto 

de 1860 com a decisão do Rei D. Pedro V, a pedido da Rainha Dª Estefânia de criação 

de um hospital pediátrico (“hospital destinado para tratamento de crianças pobres 

enfermas”) que originou o ainda atual Hospital de Dª Estefânia, inaugurado em 14 de 

julho de 1877, e estendeu-se ao Porto com o Hospital Pediátrico Maria Pia, fundado em 

1882 e recentemente transferido para o atual Centro Materno-Infantil Dr. Albino Aroso 

do Centro Hospitalar do Porto. 

Em Coimbra o que existia no início do século XX era uma enfermaria de Pediatria com 

23 camas nos antigos edifícios dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Também 

existia atividade assitencial pediátrica no Instituto Maternal de Coimbra,  criado em 

1946 e transferido para 1963 para a atual Maternidade Bissaya Barreto. Em quatro de 

janeiro de 1956 iniciou-se a adaptação para sanatório de crianças de um dos edifícios do 

Convento de Celas.  

Cumpre recordar que a Revista Portuguesa de Pediatria começou a ser publicada em 

1938 e que o reconhecimento das especialidades pediátricas se iniciou em 1943 com a 

Pediatria, se prolongou com a Cirurgia Pediátrica em 1972 e a Cardiologia Pediátrica 

em 1978 e só se concluiu em 1983 com a Saúde Mental infantil e Juvenil 

(Pedopsiquiatria). 

Por iniciativa do Prof. Bissaya Barreto, coadjuvado pelo Dr. Santos Bessa (cujo busto se 

encontra à entrada do atual auditório do Hospital Pediátrico – Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra) foi aprovada em 1971 a adaptação dos sanatórios feminino e 

infantil de Celas, originalmente o dormitório do antigo Convento de Santa Maria de 

Celas, fundado em 1200, para o futuro Hospital Pediátrico de Coimbra que começou a 

servir as crianças há precisamente 40 anos, em um de junho de 1977, na altura integrado 

no Centro Hospitalar de Coimbra. De Março de 1975 até esta data o Serviço de 

Pediatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra utilizou a Clínica de Santa Teresa, 

atual Maternidade Daniel de Matos. A 29 de janeiro de 2011 foi realizada a 

transferência para as atuais instalações, tendo passado a integrar o Centro Hospital e 

Universitário de Coimbra em um de abril de 2011. Foi o primeiro edifício construído de 

raiz para hospital pediátrico em mais de um século em Portugal e permitiu o 

alargamento do atendimento (que anteriormente tinha sido até aos 10 anos e depois até 

aos 12) ao grupo etário dos 13 aos 17 anos inclusive. 

Já em 1977 os objetivos do Hospital pediátrico eram assegurar 

- todos os cuidados médicos hospitalares às crianças 



- a especialização sem fragmentação de cuidados 

- o  internamento apenas quando indispensável e reduzir ao mínimo a sua duração, 

privilegiando o ambulatório 

- cuidados integrais de qualidade, incluindo escola e serviço social 

- a companhia das mães 

- a cooperação com outros hospitais e os cuidados de saúde primários 

- uma gestão eficiente 

- o ensino pré e pós-graduado 

A 1 de junho de 1977 a idade limite de atendimento eram os 10 anos e sob a orientação 

do primeiro Diretor Clínico, Henrique Carmona da Mota, da Enfª Geral Piedade Silva e 

do Administrador Alberto Pessoa de Oliveira, rapidamente se desenvolveu a partir dos 

serviços iniciais (Medicina – Henrique Carmona da Mota, Cirurgia – Pereira da Silva - e 

Radiologia – Aragão Machado -, depois Consulta – Nicolau da Fonseca - e Urgência – 

Luís Lemos): 

1978 – 1º Curso de Radiologia Pediátrica 

1979 – 1º número da revista Saúde Infantil e 1º Curso de Anestesia Pediátrica 

1980 – Criação do Centro de Desenvolvimento da Criança (Luís Borges) e da Unidade 

de Cuidados Intensivos (Torrado da Silva)  

1982 – Cirurgia Ambulatória 

1984 – Constituição da ASIC (1º Presidente Torrado da Silva) e 1º Curso de Pediatria 

Ambulatória 

1988 – início de diálise peritoneal domiciliária 

1991 - início do estudo poligráfico do sono e 1º Ciclo de Estudos Especiais de 

Neuropediatria 

1992 – início da hemofiltração 

1993 – início da ventilação não invasiva 

1994 – início do programa de transplantação hepática pediátrica e criação do serviço de 

Ortopedia Pediátrica 

1998 – início da Teleconsulta, da alimentação aprentérica total domiciliária, 1ª cirurgia 

da epilepsia e integração do Departamento de Saúde Mental Infantil (Beatriz Pena) 

1999 – criação do Serviço de Genética Médica 

2002 - criação do Serviço de Cardiologia Pediátrica 

2011 - criação do Serviço de Oncologia Pediátrica 



O Hospital Pediátrico – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, é em 2017 

responsável pela prestação de cuidados hospitalares de proximidade a 80.000 crianças e 

diferenciados a 300.000.  

Em 2016 realizaram-se 122.000 consultas médicas, 65.000 atendimentos urgentes, mais 

de 4.000 cirurgias programadas com dois terços dos doentes a serem intervencionados 

em cirurgia ambulatória, e quase 900 cirurgias urgentes, e 3.900 internamentos com 

uma demora média de 6 dias. 

Nos últimos anos foi possível assegurar a continuidade da transplantação renal 

pediátrica (o primeiro aqui realizado a 7 de fevereiro de 2012), o reinício da 

transplantação hepática pediátrica (o primeiro aqui realizado a 19 de Maio de 2012) e 

com dador vivo (a 31 de outubro de 2015), o início da hemodiálise pediátrica (em 2014) 

ou a realização de cirurgia ambulatória e de outros procedimentos médicos com 

anestesia em espaço físico independente (em 2015) e o internamento e urgência 

permanente de Pedopsiquiatria (em 2016). 

O hospital recebeu em agosto de 2012 a classificação pela Entidade Reguladora da 

Saúde (Sistema Nacional de Avaliação em Saúde) o nível de qualidade máxima de 

excelência clínica e em setembro de 2015 a classificação pela Escola Nacional de Saúde 

Pública relativa a 2014 do primeiro lugar para doenças pediátricas. 

Em 2015 participou no reconhecimento do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra como Centro de Referência para Epilepsia Refratária, Onco-Oftalmologia e 

Transplantação Hepática Pediátrica, estes dois últimos únicos no país, e liderou 

candidaturas ganhadoras para Centro de Referência de Cardiopatias Congénitas, 

Doenças Hereditárias do Metabolismo e Oncologia Pediátrica.  

Em 2016 participou em três outras candidatura do CHUC a Centro de Referência e 

integrou 8 European Reference Networks (Bone rare Diseases, Rare Congenital 

Malformations and Rare Intellectual Disability, Rare and Complex Epilepsies; Rare 

Hepatological Diseases; Rare Eye Diseases, Rare hereditary metabolic diseases, 

European Reference Network on Paediatric Cancer e Transplantation (SOT  HSCT) in 

Children) e é o único representante ibérico em duas delas. 

Hoje, 1 de junho de 2017, Dia Mundial da Criança, encerram-se as comemorações 

iniciadas a 29 de janeiro de 2016 dos 100 anos de ensino universitário de pediatria, 40 

anos de Hospital Pediátrico em Coimbra e 5 anos no novo edifício. Mas existem novos 

desafios, nomeadamente o desenvolvimento dos cuidados integrados e paliativos 

pediátricos, incluindo o apoio e o internamento domiciliários. Não são desafios fáceis.  



Mas podemos estar descansados com a confiança das novas gerações que em breve 

saberão ultrapassar as dificuldades e estarão aqui no 50º aniversário do hospital para nos 

contar os sucessos de que todos nos orgulharemos. 

Permitir-me-ão pois que termine com três reflexões: 

Não tenham medo de decidir. Nunca esqueçam que a memória dos outros será selectiva, 

que serão muitas mais vezes recordados pelas poucas decisões de que os outros 

discordaram do que pelas muitas que mereceram o seu aplauso, mas mesmo assim não 

tenham medo de decidir. 

Não tenham medo de ser felizes. Felizes por vós, pelos que vos rodeiam e porque só 

assim poderão responder com qualidade a todas as solicitações profissionais. Nós 

mudamos, os outros mudam e o que eles esperam de nós também. Mas sejam felizes 

antes, durante e depois da evolução que continuará a acontecer de forma cada vez mais 

célere. 

Não tenham medo da renovação. A renovação é necessária, deve ser preparada 

atempadamente e acontecer antes de ser imprescindível. Preparemos pois a renovação e 

tenhamos a coragem de a implementar. 

A terminar quero agradecer a todos os que tornaram possível esta comemoração em 

particular a ASIC e a Fundação Luso. 

Jorge M. Saraiva 

Diretor do Departamento Pediátrico 

Hospital Pediátrico - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

 

 


