0873-9781/09/40-4/LXXXV
Acta Pediátrica Portuguesa
Sociedade Portuguesa de Pediatria

ARTIGO DE INFORMAÇÃO

Relatório de Actividades da Comissão Nacional de Saúde da Criança e
Adolescente 2004-20081
Maria do Céu Machado
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A 2ª edição deste relatório foi actualizada com os indicadores
de saúde da criança e adolescente em 2008 e é de distribuição gratuita pelo Alto Comissariado da Saúde (pedidos a
isaalves@acs.min-saude.pt).
Na I Parte, Orientações para uma Carta Hospitalar de
Pediatria define as condições mínimas, sob o ponto de vista
de espaços, recursos humanos, tecnologias e apoios, de um
Serviço de Pediatria Médica ou de Cirurgia Pediátrica e caracteriza dois níveis de Serviços, Geral e Especializado.
Hospital de Dia Pediátrico define regras para o funcionamento e financiamento destas unidades.
Para a renovação dos mecanismos de Articulação entre os
Cuidados Primários e Hospitalares, cria-se a figura de
Pediatra Consultor e estimula-se o reforço e dinamização
das Unidades Coordenadoras Funcionais.
O enfermeiro e os cuidados de saúde à criança e adolescente indica os princípios na determinação de dotação e
rácios e o Cálculo das vagas para o Internato de Pediatria,

2006-2015 pretende colmatar a situação sistemática de excesso ou défice regular de pediatras.
Medicamentos - Formulações infantis é uma falha do sistema por falta de interesse da indústria farmacêutica. Resta a
possibilidade de importação directa através de oficina e por
prescrição individual
Estadia hospitalar e encaminhamento das crianças em serviços de Pediatria sobre as crianças identificadas como de
risco social e retidas no hospital. Proposta de protocolo para
o diagnóstico de maus tratos.
Como dois exemplos de boas práticas, os Relatórios da
Comissão Regional de Saúde Materna e Infantil do Norte
e da Unidade Coordenadora Funcional de Almada.
Na II Parte, divulga-se o Plano Nacional de Saúde
2004-2010, nas áreas dedicadas à Criança e Adolescente,
Nascer com Saúde e Crescer com Segurança. A finalizar a
evolução dos indicadores de 2001 a 2008, as metas estabelecidas e a comparação com valores de países europeus.

LXXXV

