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Caro(a) colega   

 

Neste terceiro ano de atividade da atual Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica, o SNS enfrenta 

um dos maiores desafios ao longo dos seus 40 de existência. 

 

A pandemia de COVID 19 veio acentuar as fragilidades do nosso sistema de saúde, para além do 

enorme impacto na economia e em todas as áreas vitais da sociedade. Ao longo deste ano, a 

atividade dos Cirurgiões Pediátricos foi fortemente condicionada e reajustada e a formação 

especializada em Cirurgia Pediátrica não foi exceção. 

 

Nestes tempos de instabilidade e de incerteza, a Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica pugnou 

pela garantia de uma formação especializada em Cirurgia Pediátrica dentro dos 

requisitos necessários à prestação de cuidados de excelência e pela qualidade do exercício técnico 

da especialidade.  

 

Tal como nos anos anteriores, ao longo do ano de 2020 a Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica 

desenvolveu as atividades inerentes ao seu mandato, nomeadamente o contacto com diversas 

entidades, a elaboração de relatórios e pareceres técnico-científicos, a atribuição de capacidades 

formativas, a nomeação dos membros do Júri dos Exames Finais do Internato e a análise e emissão 

de pareceres sobre pedidos de estágio pelos Internos de Formação Específica de Cirurgia 

Pediátrica.  

 

Integramos a equipa multidisciplinar para estudo com vista à criação da especialidade de 

Medicina de Urgência, tendo sido emitido parecer da Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica 

relativo a este item. 

Participamos no estudo “Invaginação intestinal e vacina anti-rotavírus”, a ser realizado pela 
comissão técnica de vacinação da DGS. 
 
Estivemos representados no Mostra de Especialidades Médicas (mostrEM SUL 2020), organizado 
pelo Conselho Nacional do Médico Interno. 
 

Como membro integrante da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente 
(CNSMCA), a Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica contribuiu para a elaboração do documento 
“As grávidas, as crianças e a pandemia COVID-19” (novembro de 2020), com objetivo de chamar 
a atenção para os efeitos que a pandemia COVID-19 e, principalmente, a resposta a essa ameaça, 
estão a ter, e poderão vir a ter, na saúde global das crianças e adolescentes. 
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Ainda no contexto de pandemia, colaboramos ativamente com a Ordem dos Médicos na seleção 
de linhas de orientação para a atividade dos cirurgiões pediátricos, face ao enquadramento 
epidemiológico e à melhor evidência científica do momento. Nesse contexto, destaca-se a emissão 
de parecer sobre “Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Proteção Individual na 
Cirurgia Pediátrica” (março de 2020), a elaboração de “Norma de Retoma da Atividade Clínica em 
face da Pandemia COVID-19 na Cirurgia Pediátrica” (homologado pelo Conselho Nacional em 
maio de 2020) e o envio de parecer relativo ao “Impacto da Pandemia SARS-COV2 na Formação 
Especializada do Internato Médico” (novembro de 2020). 
 
Da análise do Plano de Ação a que nos propusemos, aquando da candidatura à direção deste 

colégio em 2017, verificamos que muitos dos nossos objetivos se concretizaram ao longo destes 

três anos. Entre estes, salientamos a extensa revisão do Programa de Formação de Cirurgia 

Pediátrica (que aguarda publicação em Diário da República) e da Grelha de Avaliação Final de 

Cirurgia Pediátrica (homologada pelo Conselho Nacional para a Pós-Graduação). No seguimento 

da revisão do programa de formação, deu início o programa de intercâmbio de internos de 

Formação Específica de Cirurgia Pediátrica entre serviços com idoneidade reconhecida, que 

consideramos, preliminarmente, ter decorrido com êxito. 

 

É nosso propósito, caso nos seja possível dar continuidade ao nosso plano de ação, avançar em 

2021 para a criação de subespecialidades, nomeadamente de Oncologia Cirúrgica Pediátrica, 

Urologia Pediátrica e Cirurgia Plástica Pediátrica. 

 

Ao longo do próximo ano, conscientes dos atuais desafios ao SNS e, em particular, à Cirurgia 

Pediátrica, esta Direção mantém-se empenhada na defesa intransigente da nossa relevante e 

exigente atividade profissional, nomeadamente na qualidade da formação e exercício da Cirurgia 

Pediátrica. 

 
 
Aproveitamos a oportunidade para desejar um ano de 2021 repleto de sucessos pessoais e 
profissionais.  
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