Lisboa, 5 de Agosto de 2010

Comunicado de Imprensa

Tendo o Hospital da Luz tomado conhecimento da regulamentação que entrou
ontem, dia 4 de Agosto, em vigor sobre o licenciamento e funcionamento dos
serviços de Obstetrícia e Neonatologia, bem como das notícias e comentários
entretanto tornadas públicas, vem a Direcção Clínica, em conjunto com as
direcções do Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e da Unidade de
Neonatologia do Hospital da Luz, esclarecer o seguinte:

O Hospital da Luz dispõe de todos os meios técnicos e humanos
altamente qualificados para receber e prestar serviços de excelência a
todas as grávidas, incluindo situações de risco e urgentes que possam
desencadear partos prematuros. O Hospital da Luz tem prestado tais
cuidados de forma eficiente desde a sua abertura, tendo assistido de
forma regular, recém-nascidos com menos de 32 semanas;

O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia cumpre todos os
requisitos legal e regulamentarmente aplicáveis para prestar esse tipo
de serviços. O Hospital da Luz dispõe ainda de uma unidade
diferenciada de atendimento a grávidas de alto risco, o Centro de Alto
Risco Obstétrico, que conta com uma equipa multidisciplinar constituída
por

ginecologistas/obstetras,

especialistas

em

medicina

neonatologistas,

interna,

cardiologistas,

endocrinologistas

e

outros

profissionais, com o objectivo de dar uma resposta integrada em
situações de gravidez com patologias associadas e de modo a contribuir
para que a gravidez e o parto possam ser experiências bem sucedidas;

O Hospital da Luz entende que é necessário definir criteriosamente os
requisitos técnicos e de qualidade a que devem obedecer a prestação
deste tipo de serviços, devendo ser contudo, tal definição independente
da qualidade pública ou privada das unidades prestadoras de cuidados
de saúde;
A recente regulamentação presta-se a alguns equívocos e imprecisões,
que urge clarificar, sendo entendimento do Hospital da Luz que a
mesma em nada impacta na continuação da sua prestação de cuidados
de saúde a grávidas de risco e recém-nascidos prematuros.

Neste sentido, o Hospital da Luz reafirma a sua capacidade para prestar
cuidados eficientes e de grande qualidade no Departamento de GinecologiaObstetrícia e na Unidade de Neonatologia, neles se incluindo as gestações de
risco e os partos prematuros.

Professor José Roquette, Director Clínico do Hospital da Luz,
Dr. António Setúbal, Coordenador do Departamento de Ginecologia-Obstetrícia
Dra. Graça Henriques, Coordenadora da Unidade de Neonatologia
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